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ช่ือการประชุม 
 World Radiocommunication Conference 2015  
 
วัตถุประสงคของการประชุม WRC-15 

การประชุม WRC-15 มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงขอบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ซ่ึงเปน
ขอตกลงระหวางประเทศท่ีกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ี และวงโคจรดาวเทียม (ท้ังท่ีเปนดาวเทียมประจําท่ี
และดาวเทียมไมประจําท่ี) ใหทันสมัยและรองรับเทคโนโลยีใหมๆ 
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ผูเขารวมประชุม 

 มีผูเขารวมการประชุม WRC-15 จํานวนท้ังสิ้น ๓,๒๗๐ คน จากประเทศสมาชิก ๑๕๔ ประเทศ และ
จากหนวยงานระหวางประเทศและหนวยงานระดับภูมิภาค ๔๗ หนวยงาน โดยประเทศไทยมีผูแทนเขารวม
ประชุมจํานวน ๓๒ คน ประกอบดวย 

๑) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒) กสทช. 
๓) ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔) ผูแทนคณะผูแทนถาวรไทย ประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา  
๕) ผูแทน สํานักงาน กสทช.  
๖) ผูแทน บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) 
๗) ผูแทน บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 

 
โครงสรางของการประชุม WRC-15 

 การประชุม WRC-15 ประกอบดวยการประชุมใหญเต็มคณะ (Plenary) การประชุมระดับ
คณะกรรมการ (Committee) การประชุมระดับกลุมทํางาน (Working group: WG) การประชุมระดับกลุม
ทํางานยอย (Sub working group: SWG) การประชุมระดับกลุมทํางานพิเศษ (Ad-hoc group: AHG) และ
การประชุมระดับกลุมจัดทํารางรายงาน (Drafting group: DG) 

 

ประธานและรองประธาน ของการประชุม WRC-15 ประกอบดวย 

ประธาน WRC-15 Mr Festus Yusufu Narai Daudu (Nigeria) 
รองประธาน WRC-15 
 

Mr A. Jamieson (New Zealand) 
Mr Y. Al-Bulushi (Oman) 
Mr D. Obam (Kenya) 
Mrs D. Tomimura (Brazil) 
Mr A. Kühn (Germany) 
Mr N. Nikiforov (Russian Federation) 
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 การประชุม WRC-15 แบงเนื้อหาการประชุมออกเปน ๗ กลุมหลัก โดยมีองคประกอบของ
คณะกรรมการ (Committee) และกลุมทํางาน (Working group: WG) ดังนี้ 
 

คณะกรรมการชุดท่ี ๑ (Committee 1: Steering) 
ประกอบดวยประธานและรองประธาน ของการประชุม WRC-15 และคณะกรรมการชุดตางๆ ทําหนาท่ีในการ
ประสานงานเพ่ือใหการประชุม WRC เปนไปดวยความเรียบรอย 

คณะกรรมการชุดท่ี ๒ (Committee 2: Credentails) 
ทําหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของ Credentials of delegations และรายงานตอท่ีประชุมใหญเต็มคณะ  

Chairman Mr N. Meaney (Australia) 
Vice-Chairmen  Mr M. Omer (Sudan) 

Mr H. Kanor (Ghana) 
Mr H. Bude (Uruguay)  
Mr G. Osinga (Netherlands) 
Mr G. Abdullaev (Azerbaijan)Mr. Atmadji Soewito (INS) 

คณะกรรมการชุดท่ี ๓ (Committee 3: Budget control) 
ทําหนาท่ีพิจารณาและตรวจสอบบัญชีคาใชจายของการประชุม และรายงานตอท่ีประชุมใหญเต็มคณะ  

Chairman Mr A. Kadirov (Uzbekistan) 
Vice-Chairmen  Ms H. Seong (Rep. of Korea) 

Mr A. Nwaulune (Nigeria) 
Mr M. Soliman (Egypt) 
Mr G. Malcolm (Jamaica) 
Mr A. Jonsson (Sweden) 

คณะกรรมการชุดท่ี ๔ (Committee 4: Specified agenda items) 
ทําหนาท่ีพิจารณาประเด็น AI 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.15 1.16 1.17 1.18 3* 5* 9* 9.1* 9.2* Global flight 
tracking (GFT) 
* เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของ 

Chairman Mr M. Fenton (United Kingdom) 
Vice-Chairmen  Mr F. Xie (China) 

Mr A. Belkhadir (Morocco) 
Mr W. Sayed (Egypt) 
Mrs C. Beaumier (Canada) 
Mr V. Poskakukhin (Russian Federation) 

WG-Chairman 4A 
(Aeronautical and Radiolocation) 
AI 1.5 1.17 1.18 3 5 9.2 GFT 

Mr Victor GLUSHKO (Russia) 

WG-Chairman 4B  
(Maritime and Amateur) 

Mr Mohamed EL-MOGHAZY (Egypt) 
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AI 1.4 1.15 1.16 3 5 9.2 
WG-Chairman 4C 
(Mobile and PPDR) 

AI 1.1 1.2 1.3 3 5 9.1.7 9.2 

Ms Cindy COOK (Canada) 

คณะกรรมการชุดท่ี ๕ (Committee 5: Specified agenda items) 
ทําหนาท่ีพิจารณาประเด็น AI 1.6 (1.6.1, 1.6.2) 1.7 1.8 1.9 (1.9.1, 1.9.2) 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 3* 
5* 7 9* 9.1* 9.2* 9.3 
* เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของ 

Chairman Mr K. Al Awadhi (United Arab Emirates) 
Vice-Chairmen  Mr P.N. Phuong (Viet Nam) 

Mr M. Abdelhafiz (Sudan) 
Mr J. Levi (Argentina) 
Mr E. Fournier (France) 
Mr T. Kim (Kazakhstan) 

WG-Chairman 5A 
(Space science) 
AI 1.11 1.12 1.13 1.14 5 9.2.1 9.2.2 

Mr J. Zuzek (USA) 

WG-Chairman 5B  
(Satellite allocation) 
AI 1.6 1.7 1.9 1.10 9.1.1 

Mr X. Gao (China) 

WG-Chairman 5C 
(Satellite regulatory issues) 
AI 1.8 3 7 9.1.2 9.1.3 9.1.5 9.1.8 
9.2  9.3 

Mr P. Hovstad (Norway) 

คณะกรรมการชุดท่ี ๖ (Committee 6: Specified agenda items) 
ทําหนาท่ีพิจารณาประเด็น AI 2 3* 4 5* 6 8 9* 9.1Z* 9.2* 10 
* เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของ 

WG-Chairman Mrs A. Allison (USA) 
Vice-Chairmen  Mrs K. Kim (Rep. of Korea) 

Mr M. Al-Badi (Oman) 
Mr K. Niane (Senegal) 
Mr A. Calinciuc (Romania) 
Mr D. Korzun (Belarus) 

WG-Chairman 6A Mr P.N. Ngige (Kenya) 
WG-Chairman 6B  Mr A. Nalbandian (Armenia) 
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คณะกรรมการชุดท่ี ๗ (Committee 7: Editorial) 

ทําหนาท่ีปรับปรุงผลการประชุมใหมีความสมบูรณ โดยไมเปลี่ยนแปลงใจความสําคัญ เพ่ือรวบรวมไวใน the 
Final Acts of the Conference  

Chairman Mr C. Rissone (France) 
Vice-Chairmen Mr M. Abdulrahman (Lebanon) 

Ms M. Donde (United Kingdom) 
Mr J.G.Orea Sanchez (Spain) 
Mr G. Cai (China) 
Mr A. Zhivov (Russian Federation) 

 
สรุปผลการประชุม 

การประชุม WRC-15 มีระเบียบวาระการประชุมหลักท้ังสิ้น ๓๖ ระเบียบวาระ แบงไดเปนประเด็น
ตางๆ ๘๑ ประเด็น โดยประเทศไทยไดมีขอเสนอเขาสูการพิจารณาของท่ีประชุม ท้ังสิ้น ๒๙ ขอเสนอ (รวม 
๕๕ ประเด็น) แบงเปน 

(๑) ขอเสนอท่ีจัดทํารวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือขององคการ
โทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) จํานวน ๒๐ ขอเสนอ 

(๒) ขอเสนอท่ีจัดทํารวมกับประเทศตาง ๆ ท่ีมีทาทีสอดคลองกัน จํานวน ๔ ขอเสนอ เพ่ิมเติมจาก
ขอเสนอรวมของ APT ประกอบดวย 

(๒.๑) ขอเสนอรวมกับญี่ปุนและประเทศอ่ืนอีก ๑๐ ประเทศ ในระเบียบวาระ ๑.๑ เพ่ือเสนอให
กําหนดคลื่นความถ่ียาน ๑.๕ GHz (ชวง ๑๔๕๒-๑๔๙๒ MHz) สําหรับกิจการ IMT ในอนาคต 

(๒.๒) ขอเสนอรวมกับออสเตรเลียและประเทศอ่ืนอีก ๑๔ ประเทศ ในระเบียบวาระ ๑.๑ เพ่ือ
เพ่ิมชื่อประเทศไวในเชิงอรรถทายตารางกาหนดคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ เพ่ือแสดงเจตนารมณรวมกันท่ีจะ
ใชยาน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz) สําหรับกิจการ IMT ในอนาคต 

(๒.๓) ขอเสนอรวมกับญี่ปุน ในระเบียบวาระ ๑.๑๘ เก่ียวกับการใชคลื่นความถ่ี ๗๗.๕-๗๘ 
GHz สําหรับเรดารรถยนต 

(๒.๔) ขอเสนอรวมกับออสเตรเลียและประเทศอ่ืนอีก ๓ ประเทศ เก่ียวกับการใชคลื่นความถ่ี
สําหรับการติดตามเครื่องบินท่ัวโลกสาหรับการบินพลเรือน (Global Flight Tracking for civil aviation) 

(๓)  ขอเสนอท่ีเสนอในนามประเทศไทยโดยตรง จํานวน ๕ ขอเสนอ ประกอบดวย 
(๓.๑) ขอเสนอในระเบียบวาระ ๑.๔ เก่ียวกับการใชคลื่นความถ่ีในกิจการวิทยุสมัครเลนยาน ๕ 

MHz ในลักษณะกิจการรอง 
(๓.๒) ขอเสนอในระเบียบวาระ ๑.๖.๒ เก่ียวกับการกําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ

ประจําท่ีผานดาวเทียมในยาน ๑๓/๑๔ GHz 
(๓.๓) ขอเสนอในระเบียบวาระ ๑.๘ เก่ียวกับการลดขนาดของจานสายอากาศท่ีใชบนเรือใน

ยานความถ่ี C-band/Ku-band 
(๓.๔) ขอเสนอในระเบียบวาระ ๘ เพ่ือปรับเปลี่ยนและยกเลิกเชิงอรรถทายตารางกาหนดคลื่น

ความถ่ีระหวางประเทศท่ีมีชื่อประเทศไทย 
(๓.๕) ขอเสนอในระเบียบวาระ ๙.๑.๒ เพ่ือปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเก่ียวกับการลดระยะการ

ประสานงานในกิจการดาวเทียม และปรับเปลี่ยนเกณฑในการคํานวณการรบกวน 
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รายละเอียดสรุปผลการประชุม WRC-15 มีดังนี้ 

๑. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง การกําหนดคล่ืนความถี่เพ่ิมเติมสําหรับกิจการ IMT  

๑) ความเปนมา 

ระเบียบวาระนี้ เปนระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาการกําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ
เคลื่อนท่ีในลักษณะกิจการหลัก และระบุยานความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ีสากล 
International Mobile Telecommunications (IMT) ใหสนองตอบตอความตองการใชคลื่นความถ่ีของการ
สื่อสารไรสายความเร็วสูง ท่ีมีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามขอมติ ๒๓๓ 

 รายงาน CPM เสนอคลื่นความถ่ีท่ีไดดําเนินการศึกษา จํานวนท้ังสิ้น ๑๙ ยาน เพ่ือท่ีจะ
พิจารณากําหนดเปนคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ IMT ท้ังนี้ มีคลื่นความถ่ีหลายยานท่ีผลการศึกษาการ
ใชงานรวมกันระหวางกิจการ IMT กับกิจการอ่ืนท่ีมีใชงานอยูเดิม ยังไมไดขอยุติหรือไมไดรับการยอมรับอยาง
เปนเอกฉันทจากประเทศสมาชิก 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ โดยแยกเปนคลื่นความถ่ีแตละยาน ดังนี้ 
ทางเลือก สาระสําคัญ 

Method A ไมกําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับ IMT ในยานความถ่ีนั้น 
Method B กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการเคลื่อนท่ีเปนกิจการหลัก เพ่ือใชสําหรับ IMT 

(โดยการกําหนดใหมเพ่ิมเติม หรือการปรับจากเดิมท่ีเปนกิจการรองใหเปนกิจการหลัก) ใน
ยานความถ่ีนั้น ซ่ึงประกอบดวยทางเลือกยอย ๒ ทางเลือก คือ กําหนดไวในสวนของ
ตารางกําหนดคลื่นความถ่ี (B-ToA) หรือกําหนดไวในเชิงอรรถระหวางประเทศ (B-FN) 

Method C ระบุคลื่นความถ่ีใหเปนยานความถ่ีสําหรับ IMT ไวในเชิงอรรถระหวางประเทศ (อาจเปน
เชิงอรรถใหม หรือเชิงอรรถท่ีมีอยูเดิมก็ได) ซ่ึงอาจใชรวมกับ Method B ดวยก็ได 

 ซ่ึงทางเลือกท่ีเปนไปได สําหรับคลื่นความถ่ีแตละยาน จํานวน ๑๙ ยาน ท่ีไดดําเนินการศึกษา
ไวแลว มีดังนี้ 

Number / Bands 
(MHz) 

Applicable Methods and Options* (shown in italics) 

Method A Method B-ToA Method B-FN Method C Section 

1 / 470-694/698 
A 

A1, A2, A3 

B 

B1, B2, B3 

B 

B4 

C 

C1, C2 
1/1.1/5.1 

2 / 1 350-1 400 A 
B 

B1 

B 

B1 

C 

C1a, C1b, C2 
1/1.1/5.2 

3 / 1 427-1 452 A 
  

C 

C1a, C1b, C2, 
C3 

1/1.1/5.3 

4 / 1 452-1 492 A 
  

C 

C1, C2, C3, C4 
1/1.1/5.4 

5 / 1 492-1 518 A 
  

C 

C1, C2, C3, C4 
1/1.1/5.5 

6 / 1 518-1 525 A   
C 

C1, C2, C3 
1/1.1/5.6 
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Number / Bands 
(MHz) 

Applicable Methods and Options* (shown in italics) 

Method A Method B-ToA Method B-FN Method C Section 

7 / 1 695-1 710 A B B 
C 

C1 
1/1.1/5.7 

8 / 2 700-2 900 A 
B 

B1, B2 

B 

B1, B2 

C 

C1, C2 
1/1.1/5.8 

9 / 3 300-3 400 A 
B 

B1, B2 

B 

B1, B2 

C 

C1, C2 
1/1.1/5.9 

10 / 3 400-3 600 A 
B 

B1, B2, B3, B4, 
B5 

B 
B1, B2, B3, 

B4,B5 

C 
C1, C2, C3, C4, 

C5 
1/1.1/5.10 

11 / 3 600-3 700 A 
B 

B1, B2, B3 

B 

B1, B2, B3 

C 

C1, C2, C3 
1/1.1/5.11 

12 / 3 700-3 800 A 
B 

B1, B2, B3 

B 

B1, B2, B3 

C 

C1, C2, C3 
1/1.1/5.12 

13 / 3 800-4 200 A 
B 

B1, B2, B3 

B 

B1, B2, B3 

C 

C2, C2, C3 
1/1.1/5.13 

14 / 4 400-4 500 
A 

   

C 

C1, C2 
1/1.1/5.14 

15 / 4 500-4 800 A 
  

C 

C1, C2, C3, C4 
1/1.1/5.15 

16 / 4 800-4 990 
A 

   

C 

C1, C2 
1/1.1/5.16 

17 / 5 350-5 470 
A 

 
   1/1.1/5.17 

18 / 5 725-5 850 
A 

 
   1/1.1/5.18 

19 / 5 925-6 425 A 
  

C 

C1, C2, C3, C4 
1/1.1/5.19 

(๑) NOTE: In the above table, Methods B-ToA and B-FN, when identified as applicable for a 
frequency band, do not necessarily apply to all regions. 

(๒) * Methods can be applied without any options. WRC-15 may decide to apply any of these 
options or others not already stated in this Report. 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยมีขอเสนอ/ทาทีในคลื่นความถ่ีท้ัง ๑๙ ยาน ดังนี้ 

- ประเทศไทยไดจัดทําขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) สนับสนุนใหกําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับ IMT ๒ 
ยาน ประกอบดวย ๑๔๒๗-๑๔๕๒ MHz และ ๑๔๙๒-๑๕๑๘ MHz และไมสนับสนุนใหกําหนดคลื่นความถ่ี
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เพ่ิมเติมสําหรับ IMT ๑๓ ยาน ประกอบดวย ๔๗๐-๖๙๔/๖๙๘ MHz  ๑๓๕๐ – ๑๔๐๐ MHz  ๑๕๑๘-๑๕๒๕ 
MHz ๑๖๙๕-๑๗๑๐ MHz  ๒๗๐๐-๒๙๐๐ MHz  ๓๔๐๐-๓๖๐๐ MHz ๓๖๐๐-๓๗๐๐ MHz ๓๗๐๐-๓๘๐๐ 
MHz ๓๘๐๐-๔๒๐๐ MHz  ๔๕๐๐-๔๘๐๐ MHz ๕๓๕๐-๕๔๗๐ MHz ๕๗๒๕-๕๘๕๐ MHz และ ๕๙๒๕-
๖๔๒๕ MHz 

- ประเทศไทยมีขอเสนอท่ีจัดทํารวมกับญี่ปุนและประเทศอ่ืน ๆ อีก ๑๐ ประเทศ 
สนับสนุนใหกําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับ IMT ในยาน ๑๔๕๒-๑๔๙๒ MHz ซ่ึงเปนขอเสนอเพ่ิมเติมจาก
ขอเสนอรวมของ APT 

- ประเทศไทยกําหนดทาทีท่ีสามารถใหการสนับสนุนการกําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติม
สําหรับ IMT ๒ ยาน ประกอบดวย ๔๔๐๐-๔๕๐๐ MHz และ ๔๘๐๐-๔๙๙๐ MHz ได และไมสนับสนุนการ
กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับ IMT ในยาน ๓๓๐๐-๓๔๐๐ MHz โดยไมมีขอเสนอเขาสูท่ีประชุม 

นอกจากนั้น ประเทศไทยไดมีขอเสนอรวมกับออสเตรเลียและประเทศอ่ืนอีก ๑๔ ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เพ่ือเพ่ิมชื่อประเทศไวในเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ 
5.313A เพ่ือแสดงเจตนารมณรวมกันท่ีจะใชยาน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz) สําหรับกิจการ IMT ใน
อนาคต 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

  ท่ีประชุม WRC-15 ไดพิจารณากําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ IMT ในอนาคต 
โดยมีผลการพิจารณาในแตละยาน จากขอเสนอโดยรวมท้ังหมด ๑๙ ยานความถ่ี ดังนี้ 

ยานต่ํากวา ๗๐๐ MHz (๔๗๐-๖๙๔/๖๙๘ MHz) 

ประเทศไทยไมสนับสนุนยานนี้ เนื่องจากใชงานสําหรับโทรทัศนระบบดิจิตอล แตมีขอเสนอโดยกลุมประเทศใน
ทวีปอเมริกา กลุมอาหรับ และเอเชียแปซิฟกบางประเทศ ท่ีจะนําคลื่นความถ่ียานดังกลาวมาใชสําหรับ IMT 
ซ่ึงประเทศสวนใหญไมเห็นดวย โดยท่ีประชุมเห็นชอบใหกําหนดเปน IMT รายประเทศหรือกลุมประเทศ โดย
กําหนดไวในเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ 5.idR2a และ 5.idR2b ท้ังนี้ สวนใหญ
เปนประเทศในทวีปอเมริกาเทานั้น โดยไมมีประเทศในเอเชียแปซิฟกเขารวมในเชิงอรรถดังกลาว 

ยาน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz) 

ประเทศไทยเสนอใหเพ่ิมชื่อประเทศไทยรวมกับประเทศอ่ืน ๆ ในแถบเอเชียแปซิฟก รวมท้ังสิ้น ๑๖ ประเทศ 
(รวมอาเซียน ๑๐ ประเทศ) ในเชิงอรรถ 5.313A ทายตารางกําหนดคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ เพ่ือแสดง
เจตนารมณรวมกันท่ีจะใชยาน ๗๐๐ MHz (๖๙๔/๖๙๘-๗๙๐ MHz) สําหรับกิจการ IMT ในอนาคต ซ่ึงท่ี
ประชุมเห็นชอบตามขอเสนอดังกลาว และแกไขเชิงอรรถ 5.313A ใหสอดคลองกับขอเสนอดังกลาวแลว 

ยาน L-band (๑๔๒๗-๑๔๕๒ MHz/๑๔๕๒-๑๔๙๒ MHz/๑๔๙๒-๑๕๑๘ MHz) 

ประเทศไทยสนับสนุนใหกําหนดยานความถ่ีดังกลาว สําหรับ IMT โดยเสนอใหใชเหมือนกันท่ัวโลก แตยังมีกลุม 
RCC อาหรับ และจีน ลังเลท่ีจะใหการสนับสนุน เนื่องจากตองการคุมครองการใชงานเดิมในกิจการกระจาย
เสียงผานดาวเทียม และยานความถ่ีขางเคียงในกิจการเคลื่อนท่ีผานดาวเทียม ซ่ึงท่ีประชุมไดพิจารณาเห็นชอบ
ใหกําหนดยานดังกลาวตลอดท้ังยานเปน IMT ในลักษณะท่ีใชไดเหมือนกันท่ัวโลก (global identification) 
โดยกําหนดไวในเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ 5.R1a  5.R1b 5.R2a  5.R3g และ 
5.R3h และกําหนดใหมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นของการใชงานรวมกันกับกิจการกระจายเสียงผาน
ดาวเทียมและกิจการเคลื่อนท่ีผานดาวเทียมดวย 
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ยาน C-band (๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz) 

ประเทศไทยไมสนับสนุนยานนี้ตลอดท้ังยาน เนื่องจากใชงานสําหรับกิจการดาวเทียม ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาโดย
แบงความถ่ีออกเปน ๔ ชวง ดังนี้ 

- ยาน ๓๔๐๐-๓๖๐๐ MHz ท่ีประชุมเห็นชอบกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT ในลักษณะท่ีใชได
เหมือนกันในระดับภูมิภาค (regional identification) สําหรับภูมิภาคท่ี ๑ (ยุโรป ตะวันออกกลาง 
และแอฟริกา) และภูมิภาคท่ี ๒ (อเมริกาเหนือและใต) ท้ังนี้ สําหรับภูมิภาคท่ี ๓ (เอเชียและแปซิฟก) 
กําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เปนรายประเทศเทานั้น ตามเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถ่ี
ระหวางประเทศ 5.432B และ 5.433A โดยมี ๑๑ ประเทศท่ีจะใชงานยานความถ่ีดังกลาวตลอดท้ัง
ยานหรือบางสวน สําหรับ IMT ประกอบดวยออสเตรเลีย บังคลาเทศ จีน เกาหลี อินเดีย อิหราน 
ญี่ปุน นิวซีแลนด ปากีสถาน สิงคโปร และฟลิปปนส โดยประเทศไทยไมเขารวมในเชิงอรรถดังกลาว 

- ยาน ๓๖๐๐-๓๗๐๐ MHz ท่ีประชุมเห็นชอบกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เปนรายประเทศเทานั้น 
ตามเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ 5.IMT2 ซ่ึงประกอบดวยสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา คอสตาริกา และโคลอมเบีย  

- ยาน ๓๗๐๐-๓๘๐๐ MHz ยุติการพิจารณา โดยไมกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เพ่ือคุมครองการ
ใชงานสําหรับกิจการดาวเทียม 

- ยาน ๓๘๐๐-๔๒๐๐ MHz ยุติการพิจารณา โดยไมกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เพ่ือคุมครองการ
ใชงานสําหรับกิจการดาวเทียม 

ยาน ๓๓๐๐-๓๔๐๐ MHz/ ๔๘๐๐-๔๙๙๐ MHz 

ประเทศไทยมีทาทีท้ังสนับสนุนและไมสนับสนุนใหมีการพิจารณาสําหรับยานความถ่ีนี้ โดยท่ีประชุมได
พิจารณาโดยแบงความถ่ีออกเปน 2 ชวง ดังนี้ 

- ยาน ๓๓๐๐-๓๔๐๐ MHz ท่ีประชุมเห็นชอบกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เปนรายประเทศเทานั้น 
ซ่ึงสวนใหญเปนประเทศในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต โดยมีประเทศ ๖ ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกท่ีจะใชงานยานความถ่ีดังกลาวสําหรับ IMT ประกอบดวยกัมพูชา อินเดีย ลาว ปากีสถาน 
ฟลิปปนส และเวียดนาม ตามเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ 5.R3e โดย
ประเทศไทยไมเขารวมในเชิงอรรถดังกลาว 

- ยาน ๔๘๐๐-๔๙๙๐ MHz ท่ีประชุมเห็นชอบกําหนดใหใชสําหรับกิจการ IMT เปนรายประเทศเทานั้น 
โดยมีเพียง ๓ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ท่ีจะใชงานยานความถ่ีดังกลาวสําหรับ IMT 
ประกอบดวยกัมพูชา ลาว และเวียดนาม ตามเชิงอรรถทายตารางกําหนดคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ 
5.R3f โดยประเทศไทยไมเขารวมในเชิงอรรถดังกลาว 

อนึ่ง เนื่องจากประเทศไทยไมไดเขารวมในเชิงอรรถ 5.R3e และ 5.R3f ดังกลาวขางตน โดยมีประเทศเพ่ือน
บาน (ลาว กัมพูชา) เขารวม ซ่ึงหากมีการใชงานคลื่นความถ่ีท่ีไมเหมือนกันแลว อาจกอใหเกิดการรบกวนได 
ดังนั้น คณะผูแทนไทยจึงไดจัดทําขอสงวน (Reservation) ประกอบการลงนามรับรองกรรมสารสุดทาย (Final 
Acts) ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเปนผลจากการประชุม WRC-15 เพ่ือสงวนสิทธิของประเทศไทยท่ีจะดําเนินการใด ๆ 
เพ่ือปกปองการใชคลื่นความถ่ีของประเทศ หากมีการรบกวนท่ีเกิดข้ึนจากการใชคลื่นความถ่ีสําหรับ IMT ของ
ประเทศเพ่ือนบานเหลานั้น 

สําหรับคลื่นความถ่ีในยานตาง ๆ ท่ีเหลือ จํานวน ๙ ยาน (ประกอบดวย ๑๓๕๐–๑๔๐๐ MHz  ๑๕๑๘-๑๕๒๕ 
MHz ๑๖๙๕-๑๗๑๐ MHz  ๒๗๐๐-๒๙๐๐ MHz  ๔๔๐๐-๔๕๐๐ MHz ๔๕๐๐-๔๘๐๐ MHz ๕๓๕๐-๕๔๗๐ 
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MHz ๕๗๒๕-๕๘๕๐ MHz และ ๕๙๒๕-๖๔๒๕ MHz) นั้น ท่ีประชุมยุติการพิจารณา โดยไมกําหนดใหใช
สําหรับกิจการ IMT 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.  

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ และจัดทําเชิงอรรถ
ประเทศไทย เพ่ือกําหนดนโยบายการใชคลื่นความถ่ีและปรับปรุงการใชคลื่นความถ่ี ใหสอดคลองตามผลการ
ประชุม WRC-15 ตอไป  

๒. ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง การตรวจสอบผลการศึกษาของ ITU-R ตามขอมติ ๒๓๒ (WRC-12) 
ในการใชคล่ืนความถี่ ๖๙๔-๗๙๐MHz สําหรับกิจการเคล่ือนท่ียกเวนกิจการเคล่ือนท่ีทางการบิน
ในเขตภูมิภาคท่ี ๑ และจัดทําขอบังคับวิทยุท่ีเหมาะสม 

๑) ความเปนมา 

ท่ีประชุม WRC-12 กําหนดยานความถ่ี ๖๙๔-๗๙๐MHz สําหรับกิจการเคลื่อนท่ียกเวน
กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเขตภูมิภาคท่ี ๑ (ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา) ภายใตขอบังคับวิทยุท่ี ๕.๓๑๒A 
และขอมติ ๒๓๒ โดยกําหนดใหใชงานไดหลังการประชุม WRC-15 และให ITU-R ทําการศึกษาเพ่ือจัดทํา
ขอบังคับวิทยุท่ีเหมาะสมตอไป โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวของ ๔ ประเด็น ดังนี้ 

(๑) ประเด็น A:  ทางเลือกสําหรับการกําหนดขอบลางของยานความถ่ี 

(๒) ประเด็น B:  เง่ือนไขทางเทคนิคและการกํากับดูแลซ่ึงเหมาะสมสําหรับกิจการเคลื่อนท่ี 
ในเรื่องความเขากันไดระหวางกิจการเคลื่อนท่ีกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน 

(๓) ประเด็น C: เง่ือนไขทางเทคนิคและการกํากับดูแลซ่ึงเหมาะสมสําหรับกิจการเคลื่อนท่ี 
ในเรื่องความเขากันไดระหวางกิจการเคลื่อนท่ีกับกิจการวิทยุนําทางทางการบินสําหรับประเทศตามขอบังคับ
วิทยุ ๕.๓๑๒ 

(๔) ประเด็น D: วิธีแกไขสําหรับการประยุกตใชงานกิจการชวยดานกระจายเสียงและ
โทรทัศน 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ไมมี 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบเรื่องดังตอไปนี้  

(๑)    ยกเลิกขอมติ ๒๓๒ 

(๒)    ปรับปรุงแกไขขอมติ ๒๒๔ เก่ียวกับยานความถ่ีสําหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนท่ี
สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ต่ําวา ๑ กิกะเฮิรตซ ในสวนท่ีเก่ียวของกับ
ระเบียบวาระท่ี ๑.๒  

(๓)    ขอมติฉบับใหม ไดแก ขอมติ COM4/4 (WRC-15) บทบัญญัติเก่ียวกับการใชงานยาน
ความถ่ี ๖๙๔ – ๗๙๐ เมกะเฮิรตซ ในภูมิภาคท่ี ๑ สําหรับกิจการเคลื่อนท่ียกเวนกิจการเคลื่อนท่ีทางการบิน 
และสําหรับกิจการอ่ืนๆ 
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(๔)    การปรับปรุงแกไขเชิงอรรถ 5.316B, 5.296, 5.317A และ 5.312A เพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน และเพ่ิมเติมชื่อบางประเทศ 

(๕)    แกไขตารางกําหนดคลื่นความถ่ีระหวางประเทศ ในสวนของภูมิภาคท่ี ๑ ใหสอดคลอง
กับขอมติและเชิงอรรถขางตน 

(๖)    เห็นชอบการแกไขตารางกําหนดลักษณะทางเทคนิคของกิจการภาคพ้ืนดิน ในสวนท่ี
เก่ียวของกับสถานีดานกระจายเสียงและโทรทัศน เพ่ือใหกระบวนการแจงจดทะเบียนหรือประสานงาน 
สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองครบถวน 

๓. ระเบียบวาระท่ี ๑.๓ เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงขอมต ิ๖๔๖ สําหรับ Broadband PPDR 

๑) ความเปนมา 

การรับสงภาพเคลื่อนไหวดวยความเร็วสูงมีความสําคัญตอการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ท่ีประชุม WRC-12 จึงกําหนดให ITU-R ศึกษาเพ่ือปรับปรุงขอมติ ๖๔๖ ใหรองรับกิจการสื่อสารความเร็ว
สูงเพ่ือภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (Broadband PPDR) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและตอบสนองตอ
ภัยพิบัติท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางทันทวงทีใหครอบคลุม และเขาถึงในแตละพ้ืนท่ีใหไดมากท่ีสุด  

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method A ไมปรับปรุงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของขอมติ ๖๔๖ โดยจะแกไขเฉพาะคําผิดในขอมติ

เทานั้น และใหนําประเด็น Broadband PPDR ไปปรากฏในผลการศึกษาอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม ตอไป 

Method B ปรับปรุงสาระสําคัญของขอมติ ๖๔๖ โดยสะทอนใหเห็นถึงประเด็น Broadband PPDR 
ไวในขอมตินี้ และใหสอดคลองตามขอมติ ๖๔๘ 

Method C ปรับปรุงสาระสําคัญของขอมติ ๖๔๖ โดยสะทอนใหเห็นถึงประเด็น Broadband PPDR 
ไวในขอมตินี้ โดยเสนอใหการพิจารณาเรื่องยานความถ่ีวิทยุไปปรากฏอยูใน ขอเสนอแนะ 
ITU-R M.2015 

Method D ระบุขอกําหนดความตองการใชคลื่นความถ่ีของ Broadband PPDR ซ่ึงรวมท้ังชวงความถ่ี
ท่ีสามารถปรับจูนได ท้ังในลักษณะเหมือนกันท่ัวโลก และเหมือนกันในแตละเขตภูมิภาค 
ไวในขอมติ ๖๔๖ สําหรับรายละเอียดอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังท่ีเปนแผนการจัดชองความถ่ีของ
แตละภูมิภาคและแตละประเทศ จะถูกนําไปอยูในขอเสนอแนะ M.2015 ฉบับลาสุดแทน 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยไดจัดทําขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) สนับสนุนทางเลือก Method D ตามท่ีปรากฏในรายงาน CPM 

 

 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอมติ ๖๔๖ (Public protection and disaster 
relief) เพ่ือกําหนดชวงของคลื่นความถ่ี (frequency range) ท่ีสามารถใชไดเหมือนกัน สําหรับภารกิจปองกัน
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และบรรเทาสาธารณภัย รวมท้ังในกรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ (โดยเฉพาะสําหรับภารกิจในลักษณะสื่อสาร  
ไรสายความเร็วสูงหรือบรอดแบนด) โดยกําหนดชวง ๖๙๔-๘๙๔ MHz ในลักษณะใชเหมือนกันท่ัวโลก และ
กําหนดชวง ๔๐๖.๑-๔๓๐ MHz ๔๔๐-๔๗๐ MHz และ ๔๙๔๐-๔๙๙๐ MHz เพ่ิมเติม ในลักษณะท่ีใช
เหมือนกันท่ัวท้ังภูมิภาคท่ี ๓ (ชวงใดก็ไดท่ีอยูในชวงท่ีกําหนดไว) 

นอกจากนั้น ยังกําหนดใหมีการปรับปรุงขอเสนอแนะ Rec. ITU-R M.2015 เพ่ือระบุการ
กําหนดชองความถ่ีท่ีเหมาะสมสําหรับ PPDR รวมท้ังขอใหประเทศสมาชิกพิจารณาจัดทําขอกําหนดหรือ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ืออํานวยความสะดวกใหสามารถใชคลื่นความถ่ีและเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับภารกิจ 
PPDR ไดดียิ่งข้ึน 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.  

การกําหนดชวงของคลื่นความถ่ีสําหรับภารกิจ PPDR ในลักษณะใชเหมือนกันท่ัวโลก ตามขอ
มติ ๖๔๖ ในครั้งนี้ สอดคลองกับการท่ีประเทศไทยไดสํารองยาน ๘๑๔-๘๒๔ MHz คูกับ ๘๕๙-๘๖๙ MHz ไว
เพ่ือรองรับภารกิจนี้ในอนาคตแลว ตามเชิงอรรถประเทศไทย T-P5 ทายตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ 
(พ.ศ.๒๕๕๘) 

สําหรับชวงของคลื่นความถ่ีสําหรับภารกิจ PPDR ในลักษณะใชเหมือนกันท่ัวท้ังภูมิภาคท่ี ๓ 
จํานวน ๓ ชวง ซ่ึงท่ีประชุม WRC-15 ไดกําหนดไวเพ่ิมเติมดวยนั้น  สํานักงาน กสทช. จะไดพิจารณาความ
เหมาะสม และปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติตามควรแกกรณีตอไป 

นอกจากนั้น สํานักงาน กสทช. จะไดแกไขปรับปรุง(ราง)ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ
การใชคลื่นความถ่ีเพ่ือสนับสนุนภารกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัย
พิบัติ ซ่ึงอยูระหวางการยกราง ใหสอดคลองกับเนื้อหาของขอมติ ๖๔๖ ท่ีไดปรับปรุงโดยท่ีประชุม WRC-15 ใน
ครั้งนี้ดวย    

๔. ระเบียบวาระท่ี ๑.๔ เรื่อง การกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถี่ 
๕๒๕๐-๕๔๕๐ kHz ตามขอมติ ๖๔๙ 

๑) ความเปนมา 

กิจการวิทยุสมัครเลนมีความสําคัญตอการใชงานในภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การใชคลื่น
ความถ่ีของกิจการวิทยุสมัครเลนในยาน ๓๕๐๐ kHz และ ๗๐๐๐ kHz อาศัยการสะทอนกับชั้นบรรยากาศ 
Ionosphere ซ่ึงในบางสภาวะเชน บางฤดูกาล บางชวงของวัน และท่ีเสนรุง (Latitude) สูงๆ ไมสามารถใช
งานได จึงมีความตองการท่ีจะกําหนดคลื่นความถ่ีใหกิจการวิทยุสมัครเลนเพ่ิมเติมในยาน ๕๒๕๐-๕๔๕๐ kHz  

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 

Method A 

A1 กําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถ่ี ๕๒๗๕–๕๔๕๐ kHz 

A2 กําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองในยานความถ่ี ๕๓๕๐-๕๔๕๐ kHz 
A3 กําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรอง จํานวน [xx] kHz ในยานความถ่ี 

๕๒๗๐–๕๔๕๐ kHz๒ ซ่ึงประกอบดวย ๒ ทางเลือกยอย คือ Option 1 
(กําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรอง ความกวางไมเกิน [xx] kHz ใน
ยานความถ่ี ๕๒๗๐–๕๔๕๐ kHz) และ Option 2  (กําหนดกิจการวิทยุ
สมัครเลนเปนกิจการรอง ความกวางไมเกิน 15 kHz ในยานความถ่ี ๕๒๗๐–
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ทางเลือก สาระสําคัญ 
๕๔๕๐ kHz) 

A4 กําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนเปนกิจการรองหลาย ๆ ชองความถ่ี ในยานความถ่ี 
๕๒๗๐–๕๔๕๐ kHz  

Method B  ไมปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีในขอบังคับวิทยุท่ีเก่ียวของกับ ยานความถ่ี 
๕๒๕๐–๕๔๕๐ kHz 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยจัดทําขอเสนอสนับสนุนทางเลือก Method B ตามท่ีปรากฏในรายงาน CPM 
(ไมแกไขขอบังคับวิทยุ) เนื่องจากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา การกําหนดกิจการวิทยุสมัครเลนในยานความถ่ี 
๕๒๕๐–๕๔๕๐ kHz กอใหเกิดการรบกวนตอกิจการประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ีท่ีมีการใชงานในปจจุบัน และ
ยังไมมีผลการศึกษาใดท่ีแสดงใหเห็นวา สามารถกําหนดวิธีการหรือเง่ือนไขการใชคลื่นความถ่ีท่ีลดผลกระทบ
ดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบกําหนดใหกิจการวิทยุสมัครเลนใชคลื่นความถ่ี ความกวางแถบ
ความถ่ี ไมเกิน ๑๕ KHz ในชวง ๕๓๕๑.๕-๕๓๖๖.๕ kHz ในลักษณะกิจการรอง (ไมคุมครองการรบกวน และ
หามกอใหเกิดการรบกวนตอกิจการประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ีซ่ึงเปนกิจการหลัก) โดยระบุเง่ือนไขการใช
คลื่นความถ่ี ไมใหใชกําลังสงเกิน ๑๕ วัตต (e.i.r.p) 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.  

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป อยางไรก็ตาม อาจจําเปนตองหารือเพ่ิมเติมกับผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี
ในชวง๕๓๕๑.๕-๕๓๖๖.๕ kHz ท่ีมีอยูเดิม กอนท่ีจะแกไขปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ และ
ประกาศ กสทช. ท่ีเก่ียวของ   

๕. ระเบียบวาระท่ี ๑.๕ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในการกําหนดความถี่วิทยุของกิจการประจํา
ท่ีผานดาวเทียม (เฉพาะความถี่วิทยุท่ีไมไดกําหนดไวใน AP30/30A/30B) เพ่ือใชงานสําหรับ
ระบบอากาศยานไรนักบิน (UAS) ในสวนของ control and non-payload 
communications 

๑) ความเปนมา 

ระบบอากาศยานไรนักบิน (UAS) ประกอบไปดวย อากาศยานไรนักบิน (Unmanned 
Aircraft - UA) และสถานีควบคุม (Unmanned Aircraft Control Station – UACS) ในการบังคับอากาศ
ยานไรนักบินนั้นจะตองอาศัยการสื่อสาร control and non-payload communications ระหวางอากาศ
ยานไรนักบินและสถานีควบคุม   

ปจจุบันประเทศตางๆ มีการใช UAS ในการบินพลเรือนเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากสามารถนํามา
ประยุกตใชเพ่ือประโยชนในดานตางๆ ทางเศรษฐกิจ (เชน การขนสงสินคาทางอากาศยาน การดูแลทอแกส
และระบบสงไฟฟา) ความปลอดภัยสาธารณะ (เชน การใชอากาศยานในภารกิจของตํารวจ การดับเพลิง การ
คนหาผูประสบภัย) วิทยาศาสตร (เชน การสํารวจทางธรณีวิทยา การสํารวจทางอุตุนิยมวิทยา) ฯลฯ ซ่ึงทําใหมี
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ความตองการใชคลื่นความถ่ีสําหรับ control and non-payload communications ของ UAS (UAS 
CNPC) เพ่ิมมากข้ึน 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

Method A ใหใชกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมสําหรับการประยุกตใชดาน UAS CNPC โดย
ใหสอดคลองกับมาตรฐานและกระบวนการของ International Civil Aviation Organization (ICAO) ดวย
การกําหนดขอสงวน (footnote) และขอมติ (Resolution) ท่ีเก่ียวของ และไมทําใหเกิดผลกระทบในดานลบ
ตอโครงขายกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมในปจจุบันและอนาคต ท้ังนี้ ขอสงวนจะใชกับยานความถ่ีท่ีกําหนด
ใหแกกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมท่ีไมอยูภายใต AP30/30A/30B ในยานความถ่ี ๑๐.๙๕ - ๑๔.๕ GHz, 
๑๗.๘ - ๒๐.๒ GHz และ ๒๗.๕ - ๓๐ GHz ซ่ึงไดมีการศึกษาท่ีเก่ียวของแลว 

Method B  ไมมีการแกไขขอบังคับวิทยุ เนื่องจากมีอุปสรรคจํานวนมากในดานเทคนิค การ
ดําเนินการ และการกํากับดูแล สําหรับการใชกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมสําหรับการประยุกตใชดาน UAS 
CNPC นอกจากนี้ การกําหนดคลื่นความถ่ีท่ีมีอยูแลวสําหรับกิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเสนทางบินพาณิชย
ผานดาวเทียม (Aeronautical Mobile-Satellite (R) Service - AMS(R)S) กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินผาน
ดาวเทียม (Aeronautical Mobile-Satellite Service – AMSS) และกิจการเคลื่อนท่ีผานดาวเทียม (Mobile-
Satellite Service – MSS) ภายใตเง่ือนไขบางประการอาจจะสามารถตอบสนองความตองการของการ
ประยุกตใชดาน UAS CNPC ได 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

รอดูทาทีใน WRC-15 เนื่องจากผลการศึกษาท่ีเก่ียวของนั้นมีท้ังประเทศท่ีเห็นดวยและไมเห็น
ดวยวากิจการประจําท่ีผานดาวเทียมสามารถใชสําหรับ UAS CNPC ได 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุโดยใหสามารถใชกิจการประจําท่ีผาน
ดาวเทียมสําหรับ UAS CNPC ไดในยานความถ่ีตอไปนี้   

• ยานความถ่ี 10.95-11.2 GHz (อวกาศสูโลก) 11.45-11.7 GHz (อวกาศสูโลก) 
11.7-12.2 GHz (อวกาศสูโลก) ในภูมิภาคท่ี 2  

• ยานความถ่ี 12.2-12.5 GHz (อวกาศสูโลก) ในภูมิภาคท่ี 3  

• ยานความถ่ี 12.5-12.75 GHz (อวกาศสูโลก) ในภูมิภาคท่ี 1 และ 3  

• ยานความถ่ี 19.7-20.2 GHz (อวกาศสูโลก) และยานความถ่ี 14-14.47 GHz (โลกสู
อวกาศ) 29.5-30.0 GHz (โลกสูอวกาศ) ในทุกภูมิภาค 

 ท้ังนี้ กําหนดขอมติ (Resolution) เพ่ือกําหนดเง่ือนไขการใชงานตางๆ ซ่ึงสรุปเง่ือนไขท่ี
สําคัญไดดังนี้ 

• สถานีภาคพ้ืนดิน (Earth Station) ท่ีใชสําหรับ UAS CNPC ตองไมกอใหเกิดการ
รบกวนตอระบบดาวเทียมอ่ืนมากไปกวาสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจําท่ีผาน
ดาวเทียมอ่ืน และไมเรียกรองสิทธิคุมครองการรบกวนจากระบบดาวเทียมอ่ืน มากไป
กวาสิทธิท่ีสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมอ่ืนไดรับ 

• สถานีภาคพ้ืนดิน (Earth Station) ท่ีใชสําหรับ UAS CNPC ตองไมกอใหเกิดการ
รบกวนตอกิจการภาคพ้ืนดิน (Terrestrial Services) มากไปกวาสถานีภาคพ้ืนดินใน
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กิจการประจําท่ีผานดาวเทียมอ่ืน และไมเรียกรองสิทธิคุมครองการรบกวนจากกิจการ
ภาคพ้ืนดิน มากไปกวาสิทธิท่ีสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมอ่ืนไดรับ 

• กําหนดขีดจํากัดของความหนาแนนฟลักซกําลัง (Power flux-density – pfd) ชั่วคราว 
เพ่ือปองกันการรบกวนตอกิจการภาคพ้ืนดิน และใหท่ีประชุม WRC-19 พิจารณา
ทบทวนขีดจํากัดของความหนาแนนฟลักซกําลังดังกลาว 

• ยังไมใหใชคลื่นความถ่ีดังกลาวกอนท่ีจะมีการออกมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีแนะนํา 
(standards and recommended practices - SARPs) ดานการบินระหวางประเทศ
ท่ีเก่ียวของตามมาตรา ๓๗ ของอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ (The 
Convention on International Civil Aviation)  

• ใหผูอํานวยการของ Radiocommunication Bureau กําหนดประเภทของสถานี 
(class of station) แบบใหม เพ่ือใชในการดําเนินเรื่องเอกสารการจองขายงาน
ดาวเทียม (filing) สําหรับสถานีภาคพ้ืนดินท่ีใชสําหรับ UAS CNPC ได ท้ังนี้ ยังไมใหมี
การดําเนินเรื่อง filing ดังกลาว จนกวาจะไดมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ แลว 

• ให ITU-R ศึกษาดานเทคนิค การดําเนินการ และการกํากับดูแล รวมท้ังลักษณะทาง
เทคนิคของ UAS CNPC และเง่ือนไขการใชคลื่นความถ่ีรวมกับกิจการอ่ืน 

• ใหท่ีประชุม WRC-23 พิจารณาผลการศึกษาของ ITU-R และพิจารณาทบทวนขอมติ
ดังกลาว 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๖. ระเบียบวาระท่ี ๑.๖.๑ เรื่อง การกําหนดกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมเปนกิจการหลักเพ่ิมเติม
อีก ๒๕๐ MHz ในยาน ๑๐-๑๗ GHz สําหรับภูมิภาค ๑ (Ku band) 

๑) ความเปนมา 

เนื่องจากการกําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมในภูมิภาค ๑ มีความ
กวางแถบความถ่ีนอยกวาท่ีกําหนดไวในภูมิภาค ๒ และ ๓ ระเบียบวาระนี้จึงพิจารณาการกําหนดคลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมเปนกิจการหลักเพ่ิมเติมท้ังภาคสงและภาครับ อีก ๒๕๐ MHz ในยาน
ความถ่ี ๑๐-๑๗ GHz ซ่ึงรายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้  

ยานความถ่ี (GHz) สัญลักษณ ทางเลือก 
๑๐.๐๐-๑๐.๕๐ AA Method AA1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (s-E) 

Method AA2: กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับ FSS (s-E) 
๑๓.๔๐-๑๓.๗๕ E Method E1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 

Method E2: กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติม สําหรับ สําหรับ FSS (E-s)  
Method EE1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (s-E) 
Method EE2: กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติม สําหรับ สําหรับ FSS (s-E) 

๑๔.๕๐-๑๔.๘๐ F Method F1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 
Method F2: แกไขการกําหนดคลื่นความถ่ี สําหรับกิจการประจําท่ีผาน
ดาวเทียม (E-s) โดยตัดขอจํากัดท่ีใหใชงานเฉพาะ BSS feeder links 
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ยานความถ่ี (GHz) สัญลักษณ ทางเลือก 
ออก 
Method FF1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (s-E) 
Method FF2: แกไขการกําหนดคลื่นความถ่ี สําหรับกิจการประจําท่ี
ผานดาวเทียม (s-E)  

๑๔.๘๐-๑๕.๓๕ G Method G1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 
Method G2: กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมในยาน ๑๔.๘-๑๕.๑ GHz 
สําหรับ FSS (E-s) 
Method GG1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (s-E) 
Method GG2: กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติม สําหรับ FSS (s-E) 

๑๕.๔๐-๑๕.๗๐ I Method I1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 
Method II1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (s-E) 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ไมมี เนื่องจากเปนการกําหนดยานความถ่ีของเขตภูมิภาคท่ี ๑ 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

๓.๑) ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุเพ่ือกําหนดกิจการประจําท่ีผาน
ดาวเทียม (s-E) ในยาน ๑๓.๔-๑๓.๖๕ GHz สําหรับสําหรับภูมิภาคท่ี ๑ โดยกําหนดใหใชงานเฉพาะระบบ
ดาวเทียม GEO และตองไดรับความเห็นชอบใหใชงานภายใตขอบังคับวิทยุ ๙.๒๑ จากดาวเทียมในกิจการวิจัย
อวกาศ ซ่ึง BR ไดรับเอกสาร API กอนวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

๓.๒) ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ เพ่ือกําหนดกิจการประจําท่ีผาน
ดาวเทียม (E-s) ในยาน ๑๔.๕๐-๑๔.๗๕ GHz สําหรับบางประเทศในภูมิภาคท่ี ๑ โดยกําหนดเง่ือนไขในการใช
งานเพ่ือใหความคุมครองกิจการหลักเดิม เชน ใชจานสายอากาศขนาดอยางนอย ๖ เมตร และใช power 
spectral density อยางมาก −๔๔.๕ dBW/Hz เปนตน 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๗. ระเบียบวาระท่ี ๑.๖.๒ เรื่อง การกําหนดกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมเปนกิจการหลักเพ่ิมเติม
อีก ๓๐๐ MHz ในยาน ๑๓-๑๗ GHz (Ku band) 

๑) ความเปนมา 

กิจการประจําท่ีผานดาวเทียมถูกนํามาประยุกตใชงานตางๆ มากมาย เชน VSAT, video 
distribution, broadband networks, internet services, satellite news gathering และ backhaul 
links ทําใหความตองการท่ีจะใชงานแอพพลิเคชั่นเหลานี้ไดเพ่ิมข้ึนอยางมาก อีกท้ัง การกําหนดคลื่นความถ่ี
สําหรับกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมมีความไมสมดุลระหวางความกวางแถบความถ่ีท่ีกําหนดไวสําหรับภาครับ
และภาคสง ทําใหจําเปนตองแกไขปญหาความไมสมดุลดังกลาวดวย 

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ยานความถ่ี (GHz) สัญลักษณ ทางเลือก 
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ยานความถ่ี (GHz) สัญลักษณ ทางเลือก 
๑๓.๒๕-๑๓.๔๐ D Method D1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 
๑๓.๔๐-๑๓.๗๕ E Method E1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 

Method E2: กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติม สําหรับ สําหรับ FSS (E-s)  
๑๔.๕๐-๑๔.๘๐ F Method F1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 

Method F2: แกไขการกําหนดคลื่นความถ่ี สําหรับกิจการประจําท่ี
ผานดาวเทียม (E-s) โดยตัดขอจํากัดท่ีใหใชงานเฉพาะ BSS feeder 
links ออก 

๑๔.๘๐-๑๕.๓๕ G Method G1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 
Method G2: กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติม สําหรับ FSS (E-s) 

๑๕.๓๕-๑๕.๔๐ H Method H1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 
๑๕.๔๐-๑๕.๗๐ I Method I1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 
๑๕.๗๐-๑๖.๖๐ J Method J1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 
๑๖.๖๐-๑๗.๐๐ K Method K1: ไมแกไขขอบังคับวิทยุสําหรับ FSS (E-s) 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

๒.๑) ประเทศไทยสนับสนุน Method E2 เพ่ือกําหนดกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม (E-s) 
เปนกิจการหลักในยานความถ่ี ๑๓.๔-๑๓.๗๕ GHz เนื่องจากเปนยานความถ่ีท่ีประเทศไทยไมมีการใชงาน และ
สนับสนุน Method F2 เพ่ือกําหนดกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม (E-s) เปนกิจการหลักในยานความถ่ี 
๑๔.๕๐-๑๔.๘๐ GHz โดยกําหนดเง่ือนไขการใชงานเพ่ือไมใหเกิดการรบกวนตอกิจการเดิม ท้ังนี้ เพ่ือเปน
ทางเลือกในการกําหนดยานความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม 

๒.๒) ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความ
รวมมือขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Methods D1, G1, H1, I1, J1, K1 ไม
แกไขขอบังคับวิทยุ ในยานความถ่ี ๑๓.๒๕-๑๓.๔๐ GHz และ ๑๔.๘๐-๑๗.๐๐ GHz  

๓) ความเห็นของกลุมประเทศ/ประเทศตางๆ ในการประชุม WRC-15 สําหรับยานความถ่ี 
๑๓.๔-๑๓.๗๕ GHz และ ๑๔.๕๐-๑๔.๘๐ GHz 

ยานความถ่ี ประเทศท่ีสนับสนุน ประเทศท่ีไมสนับสนุน 
๑๓.๔๐-๑๓.๗๕ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ประเทศอ่ืนๆ 
๑๔.๕๐-๑๔.๘๐ ญี่ปุน ไทย บังคลาเทศ คิวบา  ATU ASMG อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อิหราน 

เกาหลี แคนาดา อเมริกา จาไมกา เอกวาดอร 
คอสตาริกา ปารากวัย บาฮามาส ออสเตรีย 
ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร สวิสเซอรแลนด อิตาลี 
โปแลนด เยอรมนี เดนมารก ลิทัวเนีย ลัตเวีย 
เบลเยียม มอลตาเอสโตเนีย โครเอเชีย โรมาเนีย 
ลิกเตนสไตน 

๔) ผลการประชุม WRC-15 

(๑) ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ เพ่ือกําหนดกิจการประจําท่ีผาน
ดาวเทียม (E-s) ในยาน ๑๔.๕๐-๑๔.๗๕ GHz สําหรับบางประเทศในภูมิภาคท่ี ๒  โดยกําหนดเง่ือนไขในการใช
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งานเพ่ือใหความคุมครองกิจการหลักเดิม เชน ใชจานสายอากาศขนาดอยางนอย ๖ เมตร และใช power 
spectral density อยางมาก −๔๔.๕ dBW/Hz เปนตน 

(๒) ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ เพ่ือกําหนดกิจการประจําท่ีผาน
ดาวเทียม (E-s) ในยาน ๑๔.๕๐-๑๔.๘๐ GHz สําหรับบางประเทศในภูมิภาคท่ี ๓ ไดแก ออสเตรเลีย กัมพูชา 
จีน ญี่ปุน ลาว ปากีสถาน ปาปวนิวกินี ไทย และเวียดนาม โดยกําหนดเง่ือนไขในการใชงานเพ่ือใหความ
คุมครองกิจการหลักเดิม เชน เชน ใชจานสายอากาศขนาดอยางนอย ๖ เมตร และใช power spectral 
density อยางมาก −๔๔.๕ dBW/Hz เปนตน 

๕) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๘. ระเบียบวาระท่ี ๑.๗ เรื่อง การพิจารณาผลกระทบของการใชความถี่วิทยุ ๕๐๙๑-๕๑๕๐ MHz 
รวมกันระหวางกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมและกิจการวิทยุนําทางทางการบิน 

๑) ความเปนมา 

ในปจจุบันยานความถ่ี ๕๐๙๑-๕๑๕๐ MHz ไดถูกกําหนดใหใชงานสําหรับกิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบิน กิจการเคลื่อนท่ีทางการบินผานดาวเทียม และกิจการวิทยุนําทางทางการบินเปนกิจการหลัก 
นอกจากนี้มีการกําหนดกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมภาคสง ใหใชงานเปนกิจการหลักไดชั่วคราวจนถึงสิ้นป 
๒๐๖๐ เพ่ือคุมครองการใชงานระบบนํารอนอากาศยานลงสูพ้ืน ตามขอบังคับวิทยุ ๕.๔๔๔A  

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
One Single 
Method  

(๑) ยกระดับการกําหนดกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม (Earth-to-space) เปนกิจการหลัก
ในยานความถ่ี ๕๐๙๑-๕๑๕๐ MHz จากการกําหนดในขอบังคับวิทยุท่ี ๕.๔๔๔A มาไว
ในตารางกําหนดคลื่นความถ่ี โดยใหมีเง่ือนไขการใชงานตามขอบังคับวิทยุท่ี ๕.๔๔๔A   

(๒) ปรับปรุงขอบังคับวิทยุท่ี ๕.๔๔๔A โดยกําหนดเง่ือนไขการใชงานของกิจการประจําท่ี
ผานดาวเทียม วาใหใชงานเฉพาะสําหรับ feeder links of NGO MSS และจะตอง
เปนไปตามขอมติท่ี ๑๑๔ (Rev.WRC-15) รวมถึง ตองมีการประสานงานระหวางสถาน
ภาคพ้ืนโลกของกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมกับสถานีภาคพ้ืนดินของกิจการนําทาง
ทางการบิน ในกรณีท่ีท้ังสองสถานีมีระยะหางนอยกวา ๔๕๐ กิโลเมตร เพ่ือใหแนใจวา
กิจการนําทางทางการบินไดรับการคุมครองจากการรบกวนกันอยางรุนแรง  

(๓) ปรับปรุงขอมติท่ี ๑๑๔ และ ๗๔๘  
(๔) ปรับปรุง Annex 7 ของ Appendix 7 

 

 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 
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ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน One Single Method ตามท่ีปรากฏในรายงาน 
CPM  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม One Single Method และ
กําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปนตนไป 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.  

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป  

๙. ระเบียบวาระท่ี ๑.๘ เรื่อง การทบทวนขอบังคับวิทยุเกี่ยวกับ ESVs และปรับปรุงขอมต ิ๙๐๒ 

๑) ความเปนมา 
เนื่องจากเทคโนโลยีของการใชงานสถานีภาคพ้ืนโลกบนเรือเดินสมุทรหรือแทนขุดเจาะใน

ทะเล (Earth station located on board Vessel: ESV) มีความกาวหนาไปมาก จึงจําเปนตองมีการปรับปรุง
ขอจํากัดและขอหามตามขอมติ ๙๐๒ (WRC-03) ใหสอดคลองกับเทคโนโลยี ESV ท่ีมีในปจจุบัน  

  รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method A ไมแกไขขอบังคับวิทยุ 
Method B เพ่ิมระยะคุมครองการรบกวนในยาน C band เทากับ ๓๔๕ กิโลเมตร 
Method C ปรับระยะคุมครองการรบกวนตามคา e.i.r.p. density ท่ีตางกัน และปรับลดขนาดของ

จานสายอากาศ โดยลดขนาดจายสายอากาศ 
Method D ปรับระยะคุมครองการรบกวนตามคา e.i.r.p. density ท่ีตางกัน โดยพิจารณาจากขอมูล

ทางสถิติของ maritime traffic และความนาจะเปนของการใชคลื่นความถ่ีทับซอนกัน
ระหวาง ESV และ FS โดยลดขนาดจายสายอากาศ 

Method E ทบทวนกฎระเบียบเก่ียวกับ ESVs 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 
ประเทศไทยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงขอมติ ๙๐๒ เพ่ือใหสะทอนเทคโนโลยีในปจจุบันของ 

ESVs ในประเด็นการลดขนาดจานสายอากาศ ตามท่ีระบุไวใน Method C เนื่องจากประเทศไทยมีการใชงาน 
ESVs โดยใชจานสายอากาศขนาดเล็ก และประเด็นนี้ มีประเทศจีน เกาหลี และออสเตรเลีย สนับสนุน 
Method C ดวย  

๓) ขอเสนอ/ทาทีของกลุมประเทศ/ประเทศตางๆ และทางเลือกในระดับการประชุมกลุมยอย/
กลุมทํางานพิเศษ ในการประชุม WRC-15 

๓.๑) เอกสารขอเสนอเพ่ือพิจารณา 
ทางเลือก ประเทศท่ีสนับสนุน 

Method A (NoC) APT ATU ASMG SADC EACO ญี่ปุน คิวบา สหราชอาณาจักร 
เนเธอรแลนด อิตาลี 
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ทางเลือก ประเทศท่ีสนับสนุน 
Method B อิหราน โกตติวัวร 
Method C สหรัฐอเมริกา ไทย จีน  
Method D RCC CEPT เกาหลี 
Method E - 

๓.๒) ทางเลือกในระดับการประชุมกลุมยอย (SWG) 
ทางเลือก รายละเอียด 

Option 1 -ไมแกไขขอมติ ๙๐๒ สําหรับยาน C band 
-แกไขขอมติ ๙๐๒ สําหรับยาน Ku band โดยรวม Method C 
และ Method D 

Option 2 NoC 

๓.๓) ทางเลือกในระดับกลุมทํางานพิเศษ (AHG) 
ทางเลือก รายละเอียด 

Option 1 เพ่ิม footnote สําหรับประเทศท่ีสนับสนุน Method C และ 
Method D 

Option 2 แกไขขอบังคับวิทยุ ขอท่ี ๕.๔๕๗A โดยกําหนดให ESVs สามารถใช
จานสายอากาศขนาดอยางนอย ๑.๒ เมตร ในยาน C-band ได 
และกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมวา สําหรับการใชจานสายอากาศขนาด
ดังกลาว ถา ESVs อยูในระยะเกินกวา ๓๒๘ กิโลเมตร จาก low-
water mark ไมตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศท่ีเก่ียวของ 
ซ่ึงเปนขอกําหนดเพ่ิมเติมจากขอมติ ๙๐๒ 

๔) ผลการประชุม WRC-15 
ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ขอท่ี ๕.๔๕๗A โดยกําหนดให ESVs 

สามารถใชจานสายอากาศขนาดอยางนอย ๑.๒ เมตร ในยาน C-band ได และกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมวา 
สําหรับการใชจานสายอากาศขนาดดังกลาว ถา ESVs อยูในระยะเกินกวา ๓๓๐ กิโลเมตร จาก low-water 
mark ไมตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอกําหนดเพ่ิมเติมจากขอมติ ๙๐๒ 

๕) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 
สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล

การประชุม WRC-15 และควรจัดทําหลักเกณฑสําหรับการใช ESVs ตอไป 

๑๐. ระเบียบวาระท่ี ๑.๙.๑ เรื่อง การกําหนดกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม ในยานความถี่ ๗๑๕๐-
๗๒๕๐ MHz (s-E) และ ๘๔๐๐-๘๕๐๐ MHz (E-s) (X band) 

๑) ความเปนมา 

เนื่องจากมีความตองการคลื่นความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมในยาน ๗/๘ 
GHz โดยรายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 
ทางเลือก สาระสําคัญ 

Method A 
 

กําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ FSS ในยาน ๗๑๕๐-๗๒๕๐ MHz (s-E) และ ๘๔๐๐-
๘๕๐๐ MHz (E-s) โดยจํากัดการใชงานเฉพาะ geostationary FSS networks 
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ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method B 
 

กําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ FSS ในยาน ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz (s-E) และ ๘๔๐๐-
๘๕๐๐ MHz (E-s) โดยจํากัดการใชงานเฉพาะ GSO FSS space stations 

Method C ไมกําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับ FSS ในยาน ๗๑๕๐-๗๒๕๐ MHz/ ๘๔๐๐-๘๕๐๐ MHz และ
ไมแกไขขอบังคับวิทย ุ

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Method C (NoC) ตามท่ีปรากฏในรายงาน CPM  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ 

๑๑. ระเบียบวาระท่ี ๑.๙.๒ เรื่อง การกําหนดกิจการเคล่ือนท่ีทางทะเลผานดาวเทียม ในยานความถี่ 
๗๓๗๕-๗๗๕๐ MHz และ ๘๐๒๕-๘๔๐๐ MHz (X band) 

๑) ความเปนมา 

หลายประเทศมีความตองการใชคลื่นความถ่ีสําหรับการรับสงขอมูลของดาวเทียมเคลื่อนท่ี
ทางทะเล (MMSS) เพ่ิมเติมอีกประมาณ ๑๐๐ MHz 

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method A ไมกําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับ MMSS ในยาน ๗/๘ GHz และไมแกไขขอบังคับวิทยุ 
Method B กําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ MMSS ในยาน ๗๓๗๕-๗๗๕๐ MHz และ ๘๐๒๕-

๘๔๐๐ MHz โดยมีเง่ือนไขการใชงาน ดังนี้ 

• จํากัดการใชงานของ MMSS เฉพาะดาวเทียมวงโคจรประจําท่ีเทานั้น 

• การใชคา pfd ใหเปนไปตาม Table 21-4 ในมาตรา ๒๑ ของขอบังคับวิทยุในยาน 
๗๓๗๕-๗๗๕๐ MHz สําหรับ MMSS downlink  

• กระบวนการประสานงานขายงานดาวเทียม MMSS ตองเปนไปตามมาตรา ๙.๗ และ 
๙.๒๑ ของขอบังคับวิทยุ 

Option A  กระบวนการรองขอใหมีประสานงานความถ่ี ตองเปนไปตามมาตรา ๙.๒๑ 
รวมกับกระบวนการประสานงานความถ่ี ตามมาตรา ๙.๑๗, ๙.๑๗A และ 
๙.๑๘ (รวมท้ัง Appendix 7) ของขอบังคับวิทยุ สําหรับการประสานงาน
ความถ่ีของสถานีภาคพ้ืนโลก (earth station) ของกิจการ MMSS  

Option B  อางอิงขอมติของ WRC ไวในขอสงวนของตารางกําหนดคลื่นความถ่ี ซ่ึงจะ
อธิบายถึงอาณาเขตรอบสถานีประจําท่ีและสถานีภาคพ้ืนดินของกิจการ
สํารวจพิภพผานดาวเทียม/กิจการวิจัยอวกาศ ท่ีกิจการ MMSS จะตองให
ความคุมครอง รวมถึง กระบวนการและข้ันตอนในการประสานงานความถ่ี 

Method C กําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ MMSS ในยาน ๗๓๗๕-๗๗๕๐ MHz (s-E) โดย
จํากัดการใชงานของกิจการ MMSS เฉพาะดาวเทียมวงโคจรประจําท่ีเทานั้น และกําหนด
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ทางเลือก สาระสําคัญ 
เง่ือนไขการใชงานวา กิจการ MMSS ไมไดรับการคุมครองการรบกวนและตองไมเปน
อุปสรรคตอการใชงานของกิจการประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ี (ยกเวนกิจการเคลื่อนท่ี
ทางการบิน) ในยานความถ่ีนี้  

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ยานความถ่ี (MHz) ความเห็นของ APT ความเห็นของไทย เหตุผล 

๗๓๗๕-๗๗๕๐ - สามารถสนับสนนุการกําหนด
กิจการ MMSS ในยาน ๗ 
GHz ได โดยใหพิจารณา
ความเห็นของประเทศสมาชิก 
ITU ประกอบการตัดสนิใจ 
เพื่อใหการใชคลื่นความถ่ี
ดังกลาวมีความสอดคลองกัน 
(Spectrum 
Harmonization)  

เนื่องจากผลการศึกษาของ ITU-R 
สําหรับยาน ๗ GHz ระหวางกิจการ 
MMSS และกิจการประจาํที่ ระบุวา 
สามารถใชงานรวมกันไดภายใต
เงื่อนไขการใชงานตามมาตรา ๒๑ 
และการประสานงานความถ่ีตาม
มาตรา ๙ ของขอบังคับวิทย ุ

๘๐๒๕-๘๔๐๐ ไมแกไขขอบังคับ
วิทยุ สําหรับยาน ๘ 
GHz 

สนับสนนุความเห็นของ APT สอดคลองกับความเห็นของไทยใน 
APG15-5 สําหรับยาน ๘ GHz 

๓) ความเห็นของกลุมประเทศ/ประเทศตางๆ ในการประชุม WRC-15 
ทางเลือก ประเทศท่ีสนับสนุน 

Method A  
(ไมกําหนดท้ังยาน ๗/๘ GHz) 

CITEL ASMG SADC จีน คิวบา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เคนยา 
ยูกันดา รวันดา แทนซาเนีย บุรุนดี โกตติวัวร 

Method B 
(กําหนดท้ังยาน ๗/๘ GHz) 

- 

Method C 
(กําหนดเฉพาะยาน ๗ GHz) 

CEPT เกาหลี  

ไมกําหนดเฉพาะยาน ๘ GHz RCC ATU APT อินเดีย 

๔) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method C โดยกําหนดความถ่ี
เพ่ิมเติมสําหรับกิจการ MMSS ในยาน ๗๓๗๕-๗๗๕๐ MHz (s-E) ซ่ึงจํากัดการใชงานของกิจการ  MMSS 
เฉพาะดาวเทียมวงโคจรประจําท่ีเทานั้น และกําหนดเง่ือนไขการใชงานวา กิจการ MMSS ไมไดรับการคุมครอง
การรบกวนและตองไมเปนอุปสรรคตอการใชงานของกิจการประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ี (ยกเวนกิจการ
เคลื่อนท่ีทางการบิน) ในยานความถ่ีนี้ 

 

 

๕) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 
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สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๑๒. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๐ เรื่อง การกําหนดกิจการเคล่ือนท่ีผานดาวเทียมเปนกิจการหลัก ในยาน
ความถี ่๒๒-๒๖ GHz (ภาคอวกาศสําหรับ IMT) 

๑) ความเปนมา 

หลายประเทศมีความตองการใชโทรศัพทและรับสงขอมูลความเร็วสูงผานดาวเทียมเคลื่อนท่ี
เพ่ิมข้ึน  แตยานความถ่ีท่ีกําหนดสําหรับกิจการเคลื่อนท่ีผานดาวเทียม (MSS) หลายยานไมรองรับการรับสง
ขอมูลความเร็วสูง เพราะมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีตองใหความคุมครองกิจการอ่ืน  

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method A ไมกําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับ MSS ในยาน ๒๒-๒๖ GHz และไมแกไขขอบังคับวิทยุ 
Method B1 กําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๓.๑๕-๒๓.๔ GHz (s-E) และ 

๒๕.๒๕-๒๕.๕ GHz (E-s) โดยมีเง่ือนไขการใชงาน 
Method B2 กําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๓.๑๕-๒๓.๔ GHz (s-E) และ 

๒๔.๒๕-๒๔.๕ GHz (E-s) โดยมีเง่ือนไขการใชงาน 
Method C1a กําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๔.๒๕-๒๔.๕๕ GHz (s-E) โดยมี

เง่ือนไขการใชงาน  
Method C1b กําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๒.๖๕-๒๒.๙๕ GHz (s-E) โดยมี

เง่ือนไขการใชงาน  
Method C2a กําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๔.๒๕-๒๔.๕๕ GHz (E-s) โดยมี

เง่ือนไขการใชงาน  
Method C2b กําหนดความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับกิจการ MSS ในยาน ๒๕.๒๕-๒๕.๕ GHz (E-s) โดยมี

เง่ือนไขการใชงาน 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Method A (NoC) ตามท่ีปรากฏในรายงาน CPM  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ 

๑๓. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๑ เรื่อง การกําหนดกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียมเปนกิจการหลักใน
ยานความถี่ ๗-๘ GHz 

๑) ความเปนมา 
เนื่องจากมีการใชงานคลื่นความถ่ียาน S-Band (~๒ GHz) ของกิจการสํารวจพิภพผาน

ดาวเทียม (EESS) อยางหนาแนน WRC-12 จึงกําหนดใหมีการศึกษาเพ่ือกําหนด EESS เปนกิจการหลักในยาน 
๗-๘ GHz เพ่ือใชคูกับยาน ๘๐๒๕-๘๔๐๐ MHz  

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 
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ทางเลือก สาระสําคัญ ขอบังคับวิทยุท่ีตองปรับปรุง 
Method A กําหนดยานความถ่ี ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz สําหรับ

กิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม เปนกิจการหลัก โดย
แกไขตารางกําหนดคลื่นความถ่ี และปรับปรุงขอสงวน 
๕.๔๖๐ โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
๑) ระบบในกิจการกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม
ตองไมอางสิทธิคุมครองจากสถานีของกิจการประจําท่ี
และเคลื่อนท่ีท่ีใชงานในปจจุบันและอนาคต โดยไมใช
ขอสงวน ๕.๔๓A 
๒) การใชงานกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียมเฉพาะ
การควบคุมและสั่งการระยะไกล (TT&C) สําหรับการ
ปฏิบัติการของอากาศยานเทานั้น 
๓) สํ าหรับ กิจการปฏิบัติการอวกาศ การไดรับ
ขอตกลงตามขอสงวน ๙.๒๑ ตอกิจการสํารวจพิภพ
ผานดาวเทียม  ไมใชบังคับ 

MOD TFA 5 570-7 250 MHz 
MOD 5.459 
MOD 5.460 
ADD 5A.111 
SUP RESOLUTION 650 (WRC-
12) 
MOD APPENDIX 7 (Rev.WRC-
15) 
MOD TABLE 7b    (Rev.WRC-
15) 
MOD TABLE 21-3  (Rev.WRC-
15) 
 

Method B กําหนดยานความถ่ี ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz สําหรับ
กิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม เปนกิจการหลัก โดย
แกไขตารางกําหนดคลื่นความถ่ี โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
๑) การใชงานของระบบในกิจการสํารวจพิภพผาน
ดาวเทียม ยานความถ่ี ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz ตองไดรับ
ขอตกลงตามขอสงวน 9.21 ในการประสานงานกับ
กิจการปฏิบัติการอวกาศตามขอสงวน 5.459 
๒) สถานีอวกาศในกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม 
(โลก-สู-อวกาศ) ตองไมอางสิทธิคุมครองจากสถานี
ของกิจการประจําท่ีและเคลื่อนท่ีท่ีใชงานในปจจุบัน
และอนาคต โดยไมใชขอสงวน 5.43A 
๓) สถานีอวกาศในกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม 
(โลก-สู-อวกาศ) ตองไมอางสิทธิคุมครองจากสถานี
ของกิจการวิจัยอวกาศในยาน  ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz 

MOD TFA 5 570-7 250 MHz 
MOD 5.460 
ADD 5.A111+ 5.B111 
SUP Resolution 650 (WRC-12) 
MOD APPENDIX 7 
(REV.WRC-15)  
MOD TABLE 7b (Rev.WRC-15) 
MOD TABLE 21-3  (Rev.WRC-
15) 
 

Method C ไมแกไขขอบังคับวิทยุ Article 5  SUP Resolution 650 (WRC-12) 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Method A ตามท่ีปรากฏในรายงาน CPM  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 ไดขอยุติท่ีเปนฉันทามติรวมกันโดยเห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุโดย
กําหนดยานความถ่ี ๗๑๙๐-๗๒๕๐ MHz สําหรับกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม เปนกิจการหลัก โดยแกไข
ตารางกําหนดคลื่นความถ่ี และปรับปรุงเชิงอรรถระหวางประเทศ ๕.๕๔๙ ๕.๔๖๐ และเพ่ิม 5.A111 และ 
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5.B111 ใหกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียมสามารถใชงานรวมกับกิจการประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ีไดโดย
ตองไมกอใหเกิดการรบกวนตอสถานีของกิจการประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ีท่ีมีอยูเดิม 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๑๔. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๒ เรื่อง การกําหนดกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียมเพ่ิมเติมอีก ๖๐๐ 
MHz ในยานความถี่ ๘๗๐๐-๙๓๐๐ MHz และ/หรือ ๙๙๐๐-๑๐๕๐๐ MHz 

๑) ความเปนมา 

เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหมีความตองการภาพถายท่ีมีความละเอียดสูง 
สงผลใหกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม (EESS) มีความตองการคลื่นความถ่ีเพ่ิมอีก ๖๐๐ MHz 

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ ขอบังคับวิทยุท่ีตองปรับปรุง 
Method A1 
 
 
Option 1 
 
 
 
Option 2 

กําหนดยานความถ่ี ๙๙๐๐-๑๐๕๐๐ MHz สําหรับ
กิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม (แอ็คทีพ) เปน
กิจการหลัก 
ไมกอใหเกิดการรบกวนหรืออางสิทธิการคุมครอง
จากกิจการวิทยุหาตําแหนง และสถานีในกิจการวิทยุ
ดาราศาสตรซ่ึงไดรับการคุมครองตามขอเสนอแนะ 
ITU-R RS.2066 
เหมือนกับ Option 1 และเพ่ิมการคุมครองสิทธิการ
ใชงานของกิจการวิทยุสมัครเลนผานดาวเทียม  

-MOD TFA 8 500-10 000 MHz/ 
10-11.7 GHz 
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112 (A1) 
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112 
5.D112 (Option2) 
-SUP Resolution 651 (WRC-12) 

Method A2 เหมือนกับ Method A1 Option 1 และเพ่ิมการ
คุมครองสถานีในกิจการประจําท่ีดวยคา pfd-limit  

-MOD TFA 8 500-10 000 MHz/ 
10-11.7 GHz 
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112  
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112 
5.D112  
-SUP Resolution 651 (WRC-12) 

Method B1 กําหนดยานความถ่ี ๙๒๐๐-๙๓๐๐ MHz and 
๙๙๐๐-๑๐๔๐๐ MHz สําหรับกิจการสํารวจพิภพ
ผานดาวเทียม (แอ็คทีพ) เปนกิจการหลัก โดย
ปองกันกิจการวิทยุหาตําแหนงและกิจการวิทยุนํา
ทาง 

-MOD TFA 8 500-10 000 MHz/ 
10-11.7 GHz 
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112 
5.D112 5.E112  
-SUP Resolution 651 (WRC-12) 

Method B2 เหมือนกับ Method B1 และเพ่ิมการคุมครองสถานี
ในกิจการประจําท่ีดวยคา pfd-limit  
 

-MOD TFA 8 500-10 000 MHz/ 
10-11.7 GHz 
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112 
5.D112 5.E112 5.F112 
-SUP Resolution 651 (WRC-12) 
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ทางเลือก สาระสําคัญ ขอบังคับวิทยุท่ีตองปรับปรุง 
Method C กําหนดยานความถ่ี ๙๒๐๐-๙๓๐๐ MHz และ 

๑๐๐๐๐-๑๐๑๐๐ MHz สําหรับกิจการสํารวจพิภพ
ผานดาวเทียม (แอ็คทีพ) เปนกิจการหลัก และ
กําหนดยานความถ่ี ๙๙๐๐-๑๐๐๐๐ MHz สําหรับ
กิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม (แอ็คทีพ) เปน
กิจการรอง 

-MOD TFA 8 500-10 000 MHz/ 
10-11.7 GHz 
-ADD 5.A112 5.B112 5.C112 
5.D112 5.E112 5.F112 
-SUP Resolution 651 (WRC-12) 

Method D ไมมีการแกไข ขอบังคับวิทยุ - 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Method B2 ตามท่ีปรากฏในรายงาน CPM  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 ไดขอยุติท่ีเปนฉันทามติรวมกันโดยเห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุโดย
กําหนดยานความถ่ี ๙๒๐๐-๙๓๐๐ MHz and ๙๙๐๐-๑๐๔๐๐ MHz สําหรับกิจการสํารวจพิภพผาน
ดาวเทียม (แอ็คทีพ) เปนกิจการหลัก โดยปองกันกิจการวิทยุหาตําแหนงและกิจการวิทยุนําทางไวในเชิงอรรถ
ระหวางประเทศ 5.A112 5.B112 5.C112 และ 5.D112  

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๑๕. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๓ เรื่อง การทบทวนขอบังคับวิทยุท่ี ๕.๒๖๘ เพ่ือเพ่ิมระยะการใชงานของ
กิจการวิจัยอวกาศในยานความถี่ ๔๑๐-๔๒๐ MHz 

๑) ความเปนมา 

ปจจุบัน นักบินอวกาศใชยานความถ่ี ๔๑๐-๔๒๐ MHz สําหรับกิจกรรมตางๆ นอกยาน
อวกาศ โดยขอบังคับวิทยุท่ี ๕.๒๖๘ กําหนดระยะการใชงานของกิจการวิจัยอวกาศท่ีระยะ ๕ กิโลเมตร และ
กําหนดคา power flux-density (pfd) เพ่ือคุมครองกิจการประจําท่ีและกิจการเคลื่อนท่ี ในยานความถ่ี
เดียวกัน WRC-12 จึงกําหนดให ITU-R ศึกษาเพ่ือปรับปรุงขอบังคับวิทยุท่ี ๕.๒๖๘ ใหมีความเหมาะสมข้ึน 

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

การยกเลิกขอจํากัดระยะทาง ๕ กิโลเมตรในขอสงวน ๕.๒๖๘ เพ่ือสงเสริมใหกิจการวิจัย
อวกาศ (อวกาศ-สู-อวกาศ) เพ่ิมความสามารถในการเคลื่อนยายและความปลอดภัยในการทํางานสําหรับการ
ยานขนสงอวกาศและยานขนสงอวกาศท่ีเคลื่อนท่ีอยูในบริเวณดังกลาว โดยยกเลิกขอจํากัดดานระยะทาง โดย
ยังคงใชคากําลังฟลักซเดิมตามขอสงวน ๕.๒๖๘ เพ่ือปองกันการรบกวนตอกิจการประจําท่ีและเคลื่อนท่ี 
(ยกเวนเคลื่อนท่ีทางการบิน) ในคลื่นความถ่ียาน ๔๑๐-๔๒๐ เมกะเฮิรตซ  และลบขอสงวน Resolution 652 
(WRC-12) 
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๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน One Single Method ตามท่ีปรากฏในรายงาน 
CPM  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม One Single Method โดยปรับปรุง
ขอบังคับวิทยุท่ี ๕.๒๖๘ ใหยกเลิกะยะการใชงานของกิจการวิจัยอวกาศท่ีระยะ ๕ กิโลเมตร  

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป  

๑๖. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๔ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดท่ีจะทําใหมาตรเวลาอางอิงมีความ
ตอเนื่อง (Continuous reference time-scale) โดยการปรับ UTC หรือดวยวิธีการอ่ืน 

๑) ความเปนมา 

ประเทศตางๆ มีความกังวลเก่ียวกับการใช leap second ในมาตรเวลา Coordinated 
Universal Time (UTC) จึงไดเสนอใหมีการศึกษาเรื่องนี้ ในป ๒๕๔๔ ซ่ึงผลการศึกษาเสนอใหปรับปรุงนิยาม
ของ UTC ใน Recommendation ITU-R TF. 460-6 โดยใหตัดการใช leap second ออก ในชวงเวลานั้น มี
หลายประเทศท่ีไมเห็นดวย ทําใหมีขอโตแยงเก่ียวกับเรื่องนี้มาก ดังนั้น กลุมศึกษา SG7 และสํานักงานวิทยุ
คมนาคม (BR) จึงนําเรื่องนี้เสนอท่ีประชุม RA-12 ซ่ึงไดตัดสินใหนําประเด็นนี้เขาท่ีประชุม WRC-12 เพ่ือ
กําหนดเปนระเบียบวาระสําหรับการประชุม WRC-15 ตอไป 

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ ขอบังคับวิทยุท่ีตองปรับปรุง 
Method A1 ยกเลิก leap second insertion และใชชื่อ UTC 

เหมือนเดิม 
MOD 1.14 2.5 2.6 59.1 
ADD 59.AA 59.BB 
ADD Resolution 
[UTC/1.14/AAA] (WRC-15) 
SUP Resolution 653 (WRC-
12) 

Method A2 ยกเลิก leap second insertion และใชชื่อใหม
แทน UTC 

ไมมี 

Method B ใช leap second insertion และใชชื่อ UTC 
เหมือนเดิม พรอมใชมาตรเวลาตอเนื่องจาก TAI 
with an offset และ broadcast เชนเดียวกับ 
UTC 

ไมมี 

Method C1 ใช leap second insertion และใชชื่อ UTC 
เหมือนเดิม พรอมใชมาตรเวลาตอเนื่องจาก TAI 

MOD 1.14 
SUP Resolution 653 (WRC-
12) Method C2 ใช leap second insertion และใชชื่อ UTC 
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ทางเลือก สาระสําคัญ ขอบังคับวิทยุท่ีตองปรับปรุง 
เหมือนเดิม พรอมใชมาตร เวลาตอ เนื่ องจาก 
system time-scale 

Method D ไมมีการแกไขขอบังคับวิทยุระหวางประเทศ ไมมี 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Method A1 ตามท่ีปรากฏในรายงาน CPM  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 ไดขอยุติท่ีเปนฉันทามติรวมกันโดยเห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ในสวน
ของนิยาม ขอ ๑.๑๔ ใหอางอิงมาตรเวลาอางอิงตาม Resolution COM5/1 (WRC 15) โดยใชบังคับตาม 
Recommendation ITU R TF.460 6 จนถึงป ค.ศ. ๒๐๒๓ และยกเลิกหลังจากนั้น 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๑๗. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๕ เรื่อง การศึกษาอุปสงคของการกําหนดชองความถี่วิทยุเพ่ิมเติมสําหรับ
กิจการเคล่ือนท่ีทางทะเล (on-board communication stations) ในยาน UHF 

๑) ความเปนมา 

สถานีสื่อสารประจําเรือ (On-board communication stations) ใชสําหรับการสื่อสาร
ภายในบนเรือลําเดียวกัน หรือระหวางเรือและเรือชูชีพของเรือลํานั้น หรือระหวางเรือท่ีถูกลากจูงดวยกัน ตาม
ขอบังคับวิทยุขอ ๕.๒๘๗ กําหนดวา ในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล สถานีสื่อสารประจําเรือสามารถใชความถ่ี
วิทยุ ๔๕๗.๕๒๕ MHz, ๔๕๗.๕๕๐ MHz, ๔๕๗.๕๗๕ MHz, ๔๖๗.๕๒๕ MHz, ๔๖๗.๕๕๐ MHz และ 
๔๖๗.๕๗๕ MHz ได นอกจากนี้ อุปกรณสถานีสื่อสารประจําเรือท่ีใชชองหางระหวางความถ่ี (Channel 
Spacing) ๑๒.๕ kHz ก็สามารถใชความถ่ี ๔๕๗.๕๓๗๕ MHz, ๔๕๗.๕๖๒๕ MHz, ๔๖๗.๕๓๗๕ MHz และ 
๔๖๗.๕๖๒๕ MHz ได โดยลักษณะ (Characteristics) ของอุปกรณควรเปนไปตามขอเสนอแนะ ITU-R 
M.1174-2 

ชองความถ่ีตามขอบังคับวิทยุขอ ๕.๒๘๗ ดังกลาวไดมีการใชงานอยางคับค่ัง (Congested) 
ดังนั้น ระเบียบวาระนี้จะพิจารณาความจําเปนของการกําหนดชองความถ่ีเพ่ิมเติมสําหรับสถานีสื่อสารประจํา
เรือ และหากมีความจําเปนดังกลาว ก็จะพิจารณากําหนดชองความถ่ีในยานความถ่ี UHF ท่ีกําหนดใหแก
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเลอยูแลวตอไป 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกเดียว (One Single Method) สําหรับระเบียบวาระนี้ โดย
สามารถสรุปไดดังนี้ 

• ไมมีความจําเปนตองระบุคลื่นความถ่ีใหมสําหรับ On-board communications ในยาน
ความถ่ี UHF  
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• อยางไรก็ตาม เปนท่ียอมรับวา On-board communications มีความสําคัญตอความ
ปลอดภัยในการเดินเรือ และการใชคลื่นความถ่ีสําหรับ On-board communications 
มีความคับค่ังในบางพ้ืนท่ี  

• การใชคลื่นความถ่ีอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึนสามารถทําไดโดยการใช Channel 
Spacing ท้ัง ๑๒.๕ kHz และ ๖.๒๕ kHz สําหรับทุกชองความถ่ีท่ีระบุใหใชกับ On-
board communications ในขอบังคับวิทยุ โดยหมายเลขชองความถ่ีดังกลาวควรมี
ความสอดคลองกันท่ัวโลก (Harmonized Worldwide)  

• การใชเทคโนโลยี Digital จะทําใหมีคุณสมบัติการทํางาน (Operational Features) 
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงมีมาตรฐานตางๆ รองรับเทคโนโลยี Digital แลว 

• สําหรับเทคโนโลยี Analog การใช Continuous Tone Coded Squelch Systems 
(CTCSS) และ Digital Coded Squelch (DCS) สามารถทําใหผูใชรูสึกวาการใชคลื่น
ความถ่ีมีความคับค่ังลดลงได  

• สําหรับเทคโนโลยี Digital การใช DCS หรือระบบอ่ืนท่ีทัดเทียมกัน สามารถทําใหผูใช
รูสึกวาการใชคลื่นความถ่ีมีความคับค่ังลดลงได  

• ควรใชโปรโตคอล (protocol) Listen before Talk (LBT) เปนเทคนิคหนึ่งในการ
บรรเทา (mitigation technique) ใหผูใชรูสึกวาการใชคลื่นความถ่ีมีความคับค่ัง 
(congestion) ลดลงได ท้ังในระบบเทคโนโลยี Analog และ Digital 

• ในการดําเนินการดังกลาวขางตน จําเปนตองมีการปรับปรุงขอบังคับวิทยุขอ ๕.๒๘๗ 
และขอเสนอแนะ ITU-R M.1174 โดยใหสามารถใช Channel Spacing ไดท้ัง ๒๕ kHz, 
๑๒.๕ kHz และ ๖.๒๕ kHz ท้ังนี้ ไมควรมีขอจํากัดในการใชงานตอระบบ On-board 
communications เดิมซ่ึงเปนระบบ Analog และใช Channel Spacing ๒๕ kHz 

• เพ่ือใหมีความยืดหยุนในการใชงาน จึงเสนอใหมียานความถ่ี ๒ ยานในขอบังคับวิทยุขอ 
๕.๒๘๗ 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน One Single Method ตามท่ีปรากฏในรายงาน 
CPM  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม One Single Method  

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.  

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 และพิจารณาจัดทําแผนความถ่ีวิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ยานความถ่ี UHF สําหรับ 
on-board communication stations ตอไป 
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๑๘. ระเบียบวาระท่ี ๑ .๑๖ เรื่อง การกําหนดความถี่ วิทยุสําหรับการใชงาน Automatic 
Identification System (AIS) ในกิจการเคล่ือนท่ีทางทะเล และการพัฒนากิจการวิทยุ
คมนาคมทางทะเล 

๑) ความเปนมา 

Automatic Identification System (AIS) เปนระบบการสื่อสารขอมูลเก่ียวกับการเดินเรือท่ี
ไดรับการยอมรับ โดยตามขอบังคับของ International Convention for the Safety of Life at Sea 
(SOLAS) นั้น AIS เปนระบบท่ีใชแลกเปลี่ยนขอมูลดานความปลอดภัยในการเดินเรือกับเรือลําอ่ืนท่ีอยูใกลเคียง
กันและสถานีชายฝง อาทิ ขอมูลตัวตนของเรือ ตําแหนง ทิศทาง และความเร็ว เปนตน เพ่ือหลีกเลี่ยงการชน
กัน อยางไรก็ตาม นอกจากขอมูลดานความปลอดภัยในการเดินเรือแลว ระบบ AIS ยังมีความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลแอพพลิเคชันเฉพาะดาน (Application-specific) ดวย แตยังมีการใชงานอยางจํากัด 
เนื่องจากมีความกังวลในเรื่องความจุ (Capacity)  

 ระบบ AIS ไดมีการใชงานเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว และมีแอพพลิเคชันของ AIS แบบใหมในดาน
ตางๆ อาทิ การเตือนภัยในพ้ืนท่ี การสงขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาและอุทกศาสตร การคนหาและชวยชีวิต 
(search and rescue) เปนตน ซ่ึงมีความเปนไปไดท่ีชองความถ่ี AIS 1 และ AIS 2 ตามภาคผนวก ๑๘ ของ
ขอบังคับวิทยุ จะมีภาระเกินพิกัด (Overload)  ดังนั้น ในระเบียบวาระนี้จะมีการพิจารณาการกําหนดคลื่น
ความถ่ีท้ังในกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเลและกิจการเคลื่อนท่ีผานดาวเทียม เพ่ือรองรับแอพพลิเคชันของ AIS 
แบบใหม  นอกจากนี้ จะพิจารณาแอพพลิเคชันเพ่ิมเติมหรือแบบใหม สําหรับกิจการวิทยุคมนาคมทางทะเลใน
ยานความถ่ีกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเลและกิจการเคลื่อนท่ีผานดาวเทียมดวย 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

Issue A การระบุชองความถ่ีสําหรับ Application Specific Message (ASM) มี ๓ ทางเลือก 
Method A1 ระบุชองความถ่ี ๒๐๒๗ และ ๒๐๒๘ ในภาคผนวก ๑๘ ของขอบังคับวิทยุ สําหรับ ASM ซ่ึง

ไมจําเปนตอความปลอดภัยในการเดินเรือ และคุมครองชองความถ่ี AIS1, AIS2, ๒๐๒๗ 
และ ๒๐๒๘ โดยการหามเรือสงสัญญาณในชองความถ่ี  ๒๐๗๘, ๒๐๑๙, ๒๐๗๙ และ 
๒๐๒๐ 

Method A2 ระบุชองความถ่ี ๘๗ และ ๘๘ สําหรับ ASM และคุมครองชองความถ่ี AIS1 และ AIS2 โดย
การจํากัดกําลังสงในชองความถ่ี ๒๐๗๘, ๒๐๑๙, ๒๐๗๙ และ ๒๐๒๐ 

Method A3 ระบุชองความถ่ี ๒๐๒๗ และ ๒๐๒๘ ของภาคผนวก ๑๘ ของขอบังคับวิทยุ สําหรับ ASM 
ซ่ึงไมจําเปนสําหรับความปลอดภัยในการเดินเรือ และคุมครองชองความถ่ี AIS1, AIS2, 
๒๐๒๗ และ ๒๐๒๘ โดยการดําเนินการตางๆ ท่ีเหมาะสม ซ่ึงรวมถึงการไมอนุญาตใหเรือสง
สัญญาณในชองความถ่ี ๒๐๗๘, ๒๐๑๙, ๒๐๗๙ และ ๒๐๒๐ 

Issue B การประยุกตใชกิจการวิทยุคมนาคมทางทะเลแบบใหม คือ terrestrial component ของระบบ VHF 
Data Exchange System (VDES) มี ๒ ทางเลือก 
Method B1 ระบุชองความถ่ี ๒๔, ๘๔, ๒๕ และ ๘๕ สําหรับ terrestrial component ของ VDES 
Method B2 ระบุความเปนไปไดในการใชชองความถ่ี ๒๔, ๘๔, ๒๕, ๘๕, ๒๖ และ ๘๖ สําหรับ 

terrestrial component ของ VDES 
Issue C การประยุกตใชกิจการวิทยุคมนาคมทางทะเลแบบใหม คือ satellite component ของระบบ VHF 
Data Exchange System (VDES) มี ๓ ทางเลือก 
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Method C1-A กําหนดความถ่ีใหกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเลผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปนกิจการรอง ใน
ชองความถ่ีสําหรับ VDES ๑๐๒๔, ๑๐๘๔, ๑๐๒๕, ๑๐๘๕, ๑๐๒๖, ๑๐๘๖, ๒๐๒๗ และ 
๒๐๒๘ อีกท้ังกําหนดความถ่ีใหกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเลผานดาวเทียม (อวกาศสูโลก) 
(Maritime Mobile-Satellite Service (space-to-Earth)) เปนกิจการรอง ในชองความถ่ี
สําหรับ VDES ๒๐๒๔, ๒๐๘๔, ๒๐๒๕, ๒๐๘๕, ๒๐๒๖ และ ๒๐๘๖ นอกจากนี้ ใหกําหนด
กรอบความหนาแนนฟลักซกําลัง (Power flux-density mask) ใหมในขอสงวน 
(footnote) ใหมของมาตรา ๕ ของขอบังคับวิทยุ หรือในภาคผนวกหนึ่งของขอบังคับวิทยุ 
เพ่ือคุมครองกิจการเคลื่อนท่ีและกิจการประจําท่ี และปรับปรุงขอบังคับวิทยุขอ 5.208A 
และขอ 5.208B เพ่ือคุมครองกิจการวิทยุดาราศาสตรในยานความถ่ีท่ีอยูใกลเคียง 
 

Method C1-B กําหนดความถ่ีใหกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเลผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปนกิจการรอง ใน
ชองความถ่ีสําหรับ VDES ๑๐๒๔, ๑๐๘๔, ๑๐๒๕, ๑๐๘๕, ๑๐๒๖, ๑๐๘๖, ๒๐๒๗ และ 
๒๐๒๘ อีกท้ังกําหนดความถ่ีใหกิจการเคลื่อนท่ีทางทะเลผานดาวเทียม (อวกาศสูโลก) 
(Maritime Mobile-Satellite Service (space-to-Earth)) เปนกิจการหลัก ในชองความถ่ี
สําหรับ VDES ๒๐๒๔, ๒๐๘๔, ๒๐๒๕, ๒๐๘๕, ๒๐๒๖ และ ๒๐๘๖ นอกจากนี้ ใหกําหนด
กรอบความหนาแนนฟลักซกําลัง (Power flux-density mask) ใหมในภาคผนวก (Annex) 
๑ ของภาคผนวก (Appendix) ๕ ของขอบังคับวิทยุ เพ่ือคุมครองกิจการเคลื่อนท่ีและ
กิจการประจําท่ี และปรับปรุงขอบังคับวิทยุขอ 5.208A และขอ 5.208B เพ่ือคุมครอง
กิจการวิทยุดาราศาสตรในยานความถ่ีท่ีอยูใกลเคียง และใหนําขอบังคับวิทยุขอ ๙.๑๔ มา
บังคับใช โดยการปรับปรุงขอบังคับวิทยุขอ 5.226B เพ่ือใหมีความแนนอนในการ
ประสานงานกับกิจการภาคพ้ืนดิน (terrestrial service)  
 

Method C2 ระบุยานความถ่ี ๑๔๘-๑๕๐ MHz (Earth–to–space) ซ่ึงถูกกําหนดใหกับกิจการ Mobile 
Satellite Service สําหรับ VDES satellite uplink อีกท้ังระบุยานความถ่ี ๑๓๗ - ๑๓๘ 
MHz (space–to–Earth) ซ่ึงถูกกําหนดใหกับกิจการ Mobile Satellite Service สําหรับ 
VDES satellite downlink ท้ังนี้ ไมตองมีการแกไขขอบังคับวิทยุในแนวทางนี้ 

Issue D แนวทาง VDES เฉพาะภูมิภาค (regional) มีทางเลือกเดียว 
Method D ระบุชองความถ่ี ๘๐, ๒๑, ๘๑, ๒๒, ๘๒, ๒๓ และ ๘๓ สําหรับ VDES เฉพาะบางภูมิภาค 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Method A1 สําหรับ Issue A Method B1 
สําหรับ Issue B  Method C1-A สําหรับ Issue C และ Method D สําหรับ Issue D ตามท่ีปรากฏใน
รายงาน CPM 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ซ่ึงสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

• ระบุชองความถ่ี ๒๐๒๗ และ ๒๐๒๘ ของภาคผนวก ๑๘ ของขอบังคับวิทยุ สําหรับ 
ASM  
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• ควรมีการดําเนินการเพ่ือปองกันการรบกวนตอชองความถ่ี AIS1, AIS2, ๒๐๒๗ และ 
๒๐๒๘  

• ระบุชองความถ่ี ๒๔, ๘๔, ๒๕, ๘๕, ๒๖ และ ๘๖ ของภาคผนวก ๑๘ ของขอบังคับวิทยุ  
สําหรับ terrestrial component ของ VDES ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เปนตนไป 
นอกจากนี้ สําหรับชองความถ่ี ๒๔, ๘๔, ๒๕ และ ๘๕ สามารถรวมชองความถ่ีกันเปน
ชองท่ีมีความกวางแถบความถ่ี (bandwidth) ๑๐๐ kHz ได ตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๖๒ 
เปนตนไป 

• แกไขขอมติ (Resolution) ๓๖๐ เพ่ือใหนําประเด็น satellite component ของ VDES 
ไปพิจารณาในการประชุม WRC-19 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.  

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติ และแผนความถ่ีวิทยุ
กิจการเคลื่อนท่ีทางทะเล ยานความถ่ี VHF เพ่ือใหสอดคลองตามผลการประชุม WRC-15 ตอไป 

๑๙. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๗ เรื่อง การพิจารณาออกกฎระเบียบและกําหนดความถี่วิทยุเพ่ือรองรับ
การพัฒนาระบบ Wireless Avionics Intra-Communications (WAIC) บนเครื่องบิน
โดยสาร 

๑) ความเปนมา 

อุตสาหกรรมการบินอยูระหวางการพัฒนาเครื่องบินยุคใหมซ่ึงมีประสิทธิภาพและความ
เชื่อถือไดเพ่ิมข้ึน แตยังคงดํารงรักษาความปลอดภัยไว จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี Wireless avionics intra-
communications (WAIC) ซ่ึงเปนระบบท่ีใชในการสื่อสารระหวางอุปกรณ ๒ ตัวบนเครื่องบินลําเดียวกัน 
และใชในการดําเนินการดานการบินท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย (safety-related)  

ประโยชนของ WAIC มีดังนี้ 

(๑) ทดแทนการลากสายสื่อสาร (Substitution of wiring) ซ่ึงจะชวยลดน้ําหนักเครื่องบิน 
ลดการใชเชื้อเพลิง ซ่ึงกอใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม ลดความซับซอนของการออกแบบเครื่องบิน และลด
คาใชจายในการบํารุงรักษา 

(๒) เพ่ิมความนาเชื่อถือ (Enhanced reliability) ของระบบสื่อสารบนเครื่องบิน โดยในการ
สรางขายสื่อสารสํารองท่ีซํ้าซอนกัน (redundant) เพ่ือเพ่ิมความเชื่อถือไดนั้น อาจไมเหมาะสมในการใชการ
สื่อสารทางสาย จึงอาจใช WAIC แทนได 

(๓) รองรับฟงกชันการทํางานเพ่ิมเติม (Additional functions) เชน การติดตั้ง sensor 
เพ่ือตรวจวัดสภาพของระบบเครื่องบินในบริเวณท่ีไมสามารถลากสายได 

ในระเบียบวาระนี้จะมีการพิจารณาการออกกฎระเบียบ และการกําหนดคลื่นความถ่ีสําหรับ
กิจการการบิน เพ่ือรองรับการใชงานระบบ WAIC โดยใหพิจารณายานความถ่ีท่ีปจจุบันกําหนดใหแกกิจการ
เคลื่อนท่ีทางการบิน และกิจการวิทยุนําทางทางการบิน ในยานความถ่ีไมเกิน ๑๕.๗ GHz แตหากยานความถ่ี
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม ก็จะพิจารณายานความถ่ีท่ีสูงกวา ๑๕.๗ GHz ตอไป 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกเดียว (One Single Method) สําหรับระเบียบวาระนี้ โดย
กําหนดความถ่ีใหกิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเสนทางบินพาณิชย (Aeronautical Mobile (R) Service - 
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AM(R)S)  ในยานความถ่ี ๔๒๐๐ - ๔๔๐๐ MHz โดยกําหนดขอสงวนใหใชเฉพาะระบบ WAIC เทานั้น และให
มีขอมติ (Resolution) กําหนดเง่ือนไขการใชคลื่นความถ่ีสําหรับระบบ WAIC 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน One Single Method ตามท่ีปรากฏในรายงาน 
CPM 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม One Single Method  

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.  

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๒๐. ระเบียบวาระท่ี ๑.๑๘ เรื่อง การกําหนดกิจการวิทยุหาตําแหนงเปนกิจการหลักในยานความถี่ 
๗๗.๕-๗๘ GHz สําหรับการประยุกตใชในยานยนต 

๑) ความเปนมา 

ไดมีการใชระบบเรดารยานยนตเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก โดยเปนเทคโนโลยีสําหรับการหลีกเลี่ยง
การชน (Collision Avoidance) ซ่ึงสามารถชวยปองกันอุบัติเหตุทางถนนได ในบางประเทศ ไดมีการใชเรดาร
ยานยนตทํางานในยานความถ่ีรอบๆ ยานความถ่ีนี้มาเปนเวลาหลายปแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งยานความถ่ี ๗๖-
๗๗ GHz โดยไมมีปญหาการรบกวนเพ่ิมข้ึน และไมมีมาตรการบรรเทา (Mitigation) การรบกวนเปนพิเศษ  
ท้ังนี้ จากคุณลักษณะของยานความถ่ีท่ีสูง ทําใหสามารถออกแบบสายอากาศท่ีมีขนาดเล็กและรวบรวม 
(Focus) กําลังสงเปนมุมแคบได อีกท้ังระยะแพรกระจายคลื่นท่ีจํากัดทําใหสามารถนําความถ่ีมาใชซํ้า (Reuse) 
ภายในระยะทางท่ีสั้นมากได ทําใหสามารถใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมอยางหนาแนนได 

ปจจุบันกิจการวิทยุหาตําแหนงถูกกําหนดใหเปนกิจการหลักในยานความถ่ี ๗๖ – ๗๗.๕ GHz 
และ ๗๘ – ๘๑ GHz ท่ัวโลก ซ่ึงหากกําหนดกิจการวิทยุหาตําแหนงใหเปนกิจการหลักในยานความถ่ี ๗๗.๕ – 
๗๘ GHz ท่ัวโลกดวยแลวจะทําใหเรดารยานยนตสามารถใชยานความถ่ีตอเนื่องกัน (Contiguous) และ
สอดคลองกัน (Harmonized) ในยานความถ่ี ๗๖ – ๘๑ GHz ดังนั้น ในระเบียบวาระนี้จะพิจารณาการกําหนด
กิจการวิทยุหาตําแหนงเปนกิจการหลักในยานความถ่ี ๗๗.๕ – ๗๘ GHz สําหรับการประยุกตใชในยานยนต 

อยางไรก็ตาม ขอบังคับวิทยุขอ ๕.๑๔๙ กําหนดใหรัฐสมาชิกดําเนินการทุกทางเทาท่ีสามารถ
จะทําไดในการคุมครองกิจการวิทยุดาราศาสตร (Radio Astronomy) จากการรบกวนในยานความถ่ีดังกลาว 
หากกําหนดใหกิจการวิทยุหาตําแหนงเปนกิจการหลักในยานความถ่ี ๗๗.๕ – ๗๘ GHz จะทําใหมีสิทธิ 
(Priority) เหนือกวากิจการวิทยุดาราศาสตรซ่ึงเปนกิจการรอง ดังนั้น อาจตองมีการพิจารณามาตรการในการ
คุมครองกิจการวิทยุดาราศาสตรตามขอบังคับวิทยุขอ ๕.๑๔๙ ดวย  

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method A กําหนดใหกิจการวิทยุหาตําแหนง (Radiolocation Service) เปนกิจการหลักท่ัวโลก ใน

ยานความถ่ี ๗๗ .๕ –  ๗๘ GHz โดยจํากัดการใชงานเฉพาะการประยุกตใชกับยานยนตดวย
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ทางเลือก สาระสําคัญ 
การกําหนดขอสงวน (footnote) 
Option 1 การใชคลื่นความถ่ียาน ๗๗ .๕ –  ๗๘ GHz ในกิจการวิทยุหาตําแหนง จํากัด

เฉพาะการประยุกตใชกับยานยนตเทานั้น โดยลักษณะทางเทคนิคของเรดาร
ยานยนตปรากฏอยูในขอเสนอแนะ ITU-R M.2057 

Option 2 การใชคลื่นความถ่ียาน ๗๗ .๕ – ๗๘ GHz ในกิจการวิทยุหาตําแหนง จํากัด
เฉพาะการประยุกตใชกับยานยนตเทานั้น 

Method B กําหนดใหกิจการวิทยุหาตําแหนง (Radiolocation Service) เปนกิจการหลักท่ัวโลก ใน
ยานความถ่ี ๗๗.๕ – ๗๘  GHz  

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุน Method B ในรายงาน CPM เพ่ือกําหนดใหกิจการวิทยุหาตําแหนง
เปนกิจการหลักท่ัวโลก ในยานความถ่ี ๗๗.๕ – ๗๘ GHz โดยไมมีขอสงวนกําหนดเง่ือนไขจํากัดการใชงาน
เพ่ิมเติม โดยจัดทําขอเสนอรวมกับประเทศญี่ปุน  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหกําหนดใหกิจการวิทยุหาตําแหนงเปนกิจการหลักท่ัวโลก ใน
ยานความถ่ี ๗๗.๕ – ๗๘ GHz โดยมีขอสงวนจํากัดการใชงานเฉพาะเรดารระยะสั้นสําหรับการประยุกตใช
ภาคพ้ืนดิน (short-range radar for ground-based applications) รวมถึงเรดารรถยนต และกําหนดขอมติ 
(Resolution) ใหมีการศึกษาการอยูรวมกันระหวางกิจการวิทยุหาตําแหนงกับกิจการอ่ืนเพ่ิมเติม 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.  

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๒๑. ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การตรวจสอบขอเสนอแนะของ ITU-R ซ่ึงอางอิงอยูในขอบังคับวิทยุ 

๑) ความเปนมา 

ระเบียบวาระนี้เปนระเบียบวาระท่ีมีอยูทุกครั้งของการประชุม WRC มีวัตถุประสงคเพ่ือขอให
ท่ีประชุม (โดยขอเสนอของประเทศสมาชิก) พิจารณาขอเสนอแนะของภาควิทยุคมนาคม (ITU-R 
Recommendation) ท่ีถูกอางอิงไวในขอบังคับวิทยุ (ซ่ึงจะมีสถานะบังคับเปนสนธิสัญญาระหวางประเทศโดย
ปริยาย) วาไดมีการแกไขปรับปรุงหรือไม อยางไร และหากมีการแกไขปรับปรุงแลว สมควรท่ีจะปรับเปลี่ยน
การอางอิงในขอบังคับวิทยุตามดวยหรือไม 

ไมมีรายงาน CPM สําหรับระเบียบวาระนี้  

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนให มีการปรับปรุงใหระบุ  ITU-R 
Recommendations incorporated by reference ฉบับลาสุด และใหใส -0 สําหรับฉบับแรก  
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๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุโดยใหมีการปรับปรุงใหระบุ ITU-R 
Recommendations incorporated by reference ฉบับลาสุด และใหใส -0 สําหรับฉบับแรก 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๒๒. ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง การทบทวนเพ่ือปรับปรุง ปรับเปล่ียน หรือยกเลิก มติและขอเสนอแนะ
ของการประชุมใหญระดับโลก ครั้งท่ีผานมา 

๑) ความเปนมา 

ระเบียบวาระนี้ เปนระเบียบวาระท่ีมีอยูทุกครั้งของการประชุม WRC มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ขอใหท่ีประชุม WRC (ผานทางขอเสนอของประเทศสมาชิก รายงานของ BR Director รายงานของประธาน
กลุมศึกษา) พิจารณาขอมติและขอเสนอแนะท่ีเปนผลจากการประชุม WRC ครั้งท่ีผาน ๆ มา วายังคง
เหมาะสมท่ีจะคงไวเปนสวนหนึ่งของขอบังคับวิทยุหรือไม และเสนอใหมีการปรับปรุงแกไข การทดแทน หรือ
การยกเลิกขอมติหรือขอเสนอแนะดังกลาว 

ไมมีรายงาน CPM สําหรับระเบียบวาระนี้  

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสถานะ WRC Resolution/ WRC 
Recommendations  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุโดยใหมีการปรับปรุงสถานะ WRC 
Resolution/ WRC Recommendations ใหเปนปจจุบัน และยกเลิก WRC Resolution/ WRC 
Recommendations ท่ีไมใชงาน  

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

๒๓. ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่อง การพิจารณาความเปนไปไดในการปรับปรุงกระบวนการ Advance 
Publication, Coordination, Notification and Recording ของการจัดสรรความถี่วิทยุ
สําหรับขายงานดาวเทียม  ตามขอมติ ๘๖ เพ่ือชวยใหสามารถใชคล่ืนความถี่วิทยุและวงโคจร
รวม รวมท้ังวงโคจรประจําท่ี (GSO) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และสมเหตุสมผล 

๑) ความเปนมา 
ขอมติ ๘๖ กําหนดใหพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนวิธีดําเนินการ/ภาคผนวก ของ

ขอบังคับวิทยุ สําหรับการตีพิมพเอกสารลวงหนาในข้ัน A (Advance publication) การประสานงานข้ัน C 
(Coordination) การแจงจดทะเบียนข้ัน N (Notification) และการบันทึกความถ่ีไวในทะเบียนความถ่ีหลัก 
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(MIFR) ของการจัดสรรคลื่นความถ่ีสําหรับกิจการอวกาศ ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยี แลวนําผลการศึกษาเสนอตอท่ีประชุม WRC-15 พิจารณาตอไป  

Issue A:     Informing the BR of a suspension under RR No. 11.49 beyond six months (การขอ
แกไขในมาตรา ๑๑.๔๙ ในเรื่องการแจงการขอระงับการใชงานความถ่ีท่ีไมไดถูกใชงานนานเกิน 
๖ เดือน) 

(๑) ความเปนมา 
WRC-12 ไดมีการแกไขในมาตรา ๑๑.๔๙ เพ่ือขยายระยะเวลาของการขอระงับการใช

งานความถ่ีของสถานีอวกาศจากชวงเวลา ๒ ปเปน ๓ ป  ตามขอกําหนดนี้ เม่ือหนวยงานขอระงับการใช
ความถ่ี และการระงับความถ่ีชั่วคราวนั้นดําเนินไปมากกวา ๖ เดือน หนวยงานตองแจง BR เรื่องการระงับ
ความถ่ีและตอดวยกระบวนการนําความถ่ีกลับมาใชงานอีกครั้งภายในระยะเวลา ๓ ป  ถึงแมวาท่ีประชุม 
WRC-12 จะไดกําหนดกฎเกณฑท่ีตองใหมีการรายงานการขอระงับความถ่ีกับ BR โดยทันที แต WRC-12 ก็
ไมไดระบุกระบวนการเฉพาะเพ่ือแสดงสถานการณของหนวยงานท่ีไมไดแจงการขอระงับการใชงานความถ่ีท่ี
ไมไดถูกใชงานนานเกินกวา ๖ เดือนของระยะเวลาท่ีกําหนดไวในขอบังคับวิทยุ 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method A1 [NOC]  ยังไมควรมีการเปลี่ยนแปลงใน RR 
Method A2 [MOD]  เห็นวาควรแกไขในมาตรา ๑๑.๔๙ โดยกําหนด ๒ ทางเลือก คือ 

Option A:   Day-for-day reduction after 6 months (การลดจํานวนวันท่ีมีสิทธิ์ขอระงับ
การใชงานลง) 
Option B:   Day-for-day reduction after 6 months up to 12 months followed by 
two times reduction thereafter (from 12 to 18 months) (การลดจํานวนวันท่ีมีสิทธิ์
ขอระงับการใชงานลงนับจากหลัง ๖ เดือนไปจนถึง ๑๒ เดือน [แตไมเกิน ๑๘ เดือน]  โดยนับ
จํานวนวันท่ีลดลงใหเปนสองเทา) 

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนใหมีการแกไขขอกําหนดท่ีระบุใหมีการลด
จํานวนวันท่ีมีสิทธิ์ระงับการใชงานลง เพ่ือปองกันไมใหหนวยงานแจงขอระงับการใชงานความถ่ีท่ีไมใชงานชา
เกินกวาท่ีกําหนดและอาจนําไปสูการยกเลิกขายงานดาวเทียมได 

(๓) ผลการประชุม WRC-15 
ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบตอการลดจํานวนวันท่ีมีสิทธิ์ขอระงับการใชงานลง โดยใหมี

การแกไขมาตรา ๑๑ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
• แกไขใน footnote A.11.2, 11.44, 11.44.1, 11.44B, 11.48, 11.49 
• เพ่ิม footnote 11.44.3/11.44B.1, 11.44B.2 
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Issue B:   Publication of information on bringing into use of satellite networks at ITU 
website (การพิจารณาเรื่องการตีพิมพขอมูลการนําเอาดาวเทียมข้ึนใชงานไวบน website ของ 
ITU)  

(๑) ความเปนมา 

ปจจุบัน RR ไดกําหนดกระบวนการท่ีเก่ียวกับการตีพิมพขอมูลของ BR ตาม
กระบวนการประสานงานความถ่ีดาวเทียมในข้ัน A, C, N และ RES 49 พรอมชวงเวลาของการดําเนินการ 
และขอมูลท่ีโปรงใสของขายงานดาวเทียม ขอมูล operator และ Administration ไวอยางชัดเจนแลว 
ประกอบกับ ท่ีประชุม WRC-12 ไดเห็นชอบตอขอกําหนดในเรื่อง brining into use และ suspension ท่ี
หนวยงานจะตองถือปฎิบัติอยางชัดเจน แตทวา ยังไมมีขอกําหนดท่ีชัดเจนใน RR ท่ีเก่ียวกับการตีพิมพขอมูลท่ี
เก่ียวกับ bringing into use รวมท้ัง ขอมูลท่ีเก่ียวกับการระงับการใชงานความถ่ี (suspension) ชั่วคราว 
ดังนั้น จึงมีขอเสนอขอใหมีการพิจารณาทบทวนขอกําหนดของขอบังคับวิทยุ (RR) ท่ีเก่ียวกับการตีพิมพขอมูล
การนําขายงานดาวเทียมข้ึนใชงานจริง และเพ่ือพิจารณาหาแนวทางของการดําเนินการท่ีชัดเจนของ BR ใน
การเพ่ิมขอมูลท่ีนาเชื่อถือและสามารถตีพิมพได โดยขอมูลดังกลาวจะถือวาเปนขอมูลท่ีถูกกําหนดใหตอง
ตีพิมพ  

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method B1 [MOD]  เห็นวาควรแกไขในมาตรา 11.44B, 11.49 และ 11.49.1   โดยกําหนด 2 ทางเลือก คือ 

Option A: กําหนดไววา BR จะตีพิมพขอมูลที่หนวยงานแจงตามขอกําหนดไวใน website 
และ BR IFIC  
Option B:   เหมือน option A แตเพิ่มคําวาขอมูล “ตามที่ไดรับ” จากหนวยงาน 

Method B2 [MOD]  เห็นวาควรแกไขในมาตรา 11.44B, 11.49 และ 11.49.1   และเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเร่ือง
ขอมูลที่ถูกตีพิมพที่จะถูกรวมไวในขอมูล Resolution 49 (due diligence) โดยกําหนด 2 
ทางเลือก คือ 
Option A: กําหนดไววา BR จะตีพิมพขอมูลที่หนวยงานแจงตามขอกําหนดไวใน website 
และ BR IFIC รวมทั้งรวมไวในขอมูล Resoution 49 
Option B:   เหมือน option A แตเพิ่มคําวาขอมูล “ตามที่ไดรับ” จากหนวยงาน 

Method B3 [NOC]  ไมมีการเปลี่ยนแปลงใน RR แตจะเปนขอเสนอแนะเฉพาะของที่ประชุม WRC เพื่อให BR ถือ
ปฎิบัติ 

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุน Method B2 Option B เนื่องจากเห็นวามีความจําเปนท่ีตอง
ใหมีการตีพิมพขอมูลเก่ียวกับการนําความถ่ีข้ึนใชงานจริงและการขอระงับการใชงานขายงานดาวเทียมไวบน 
website ของ ITU และใน BR IFIC และสนับสนุนตามแนวทางเลือกนี้ 

(๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method B1 Option A โดย 

• แกไขในมาตรา 11.44B, 11.49,  11.49.1 โดยระบุวา BR จะตีพิมพขอมูลไวใน 
website และBR IFIC ตามท่ีไดรับแจงจากหนวยงาน  
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• และใหเปนไปตาม Resolution COM5/4 (WRC-15) วาดวยเรื่อง Use of one 
space station to bring frequency assignments to geostationarysatellite networks at different 
orbital locations into use within a short period of time 

Issue C:   Review or possible cancellation of advance publication mechanism for satellite 
networks subject to coordination under section II of Article 9 of the Radio 
Regulations  (ประเด็นความเปนไปไดในการยกเลิกบางสวนของกระบวนการ API ของเอกสาร
ขายงานดาวเทียมท่ีตองเขาสูกระบวนการประสานงานตามมาตรา ๙ [section II] ของขอบังคับ
วิทย)ุ 

(๑) ความเปนมา 
RR ไดกําหนดชวงเวลา ๖ เดือน (ของข้ันตอนท่ีอยูระหวางการรับเอกสาร API โดย BR 

กับการรองขอประสานงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหหนวยงานสามารถพิจารณาและเสนอขอคิดเห็น (comment) 
ตอขอมูล API นั้น และเพ่ือใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบขายงานดาวเทียมไดพิจารณา comment ของประเทศ
อ่ืนๆ กอนท่ีจะทําการยื่นเอกสารในข้ันการประสานงาน (ข้ัน C) ตอไป   โดยแตเดิม ขอมูลในเอกสาร API  จะ
ประกอบดวย ประเภทของความถ่ี, กําลังสง และคุณลักษณะของ earth station  และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 
RR ของท่ีประชุม WRC-95 ยิ่งทําใหเอกสาร API ของขายงานดาวเทียมท่ีตองประสานงานภายใต Section II 
ของมาตรา ๙ ระบุขอมูลเพียงแคตําแหนงวงโคจรดาวเทียมและยานความถ่ีเทานั้น ดังนั้น จึงทําใหมีขอมูลท่ี
จํากัดตอการพิจารณาและเสนอ comment ประกอบกับ ท่ีประชุม WRC-12 ไดมีการแกไข RR ในมาตรา 
๙.๓๖.๒ เพ่ือใหมีการจัดทํารายชื่อสุดทาย (List) ของขายงานดาวเทียมท่ีตองมีการประสานงาน  ดวยเหตุนี้ จึง
ทําใหมีการเพ่ิมระยะเวลาของการดําเนินการ (ประมาณ ๑๕-๑๖ เดือนของข้ันตอนท่ีอยูในระหวางการรับ
เอกสาร API กับเอกสารท่ีตีพิมพรายชื่อสุดทาย) 

ดังนั้น จึงไดมีขอเสนอใหยกเลิกชวงเวลา ๖ เดือน (ระหวางชวงการรับเอกสาร API กับ
การรองขอประสานงาน) ซ่ึงจะชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาท่ีถูกใชไป ๑๘-๑๙% ของระยะเวลา ๗ ปของ
เอกสารขายงานดาวเทียม 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method C1 [NOC]  ไมใหมีการเปลี่ยนแปลง/แกไขกระบวนการ API ในมาตรา 9 
Method C2 การยกเลิกกระบวนการ API ทั้งหมด 

Option A:  
[MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 9.1, 9.2 11.44, 11.44.1, 11.48, Resolution 

49, Resolution 552   เพื่อยกเลิกความจําเปนสําหรับกระบวนการ API 
[ADD]  เสนอใหมีการเพิ่มเติม สาระ (text) ใน มาตรา 9.1bis, Section IA 
[SUP]  เสนอใหยกเลิกในมาตรา 9 Sub-Section IA, Sub-Section IB, 9.5B, 9.5C และ 9.5D 
Option B: 
[MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 9.1, 9.2 เพื่อยกเลิกความจําเปนสําหรับการ

จัดสงเอกสาร API ตามมาตรา 9  และในมาตรา 11.44, 11.44.1, 11.48 เพื่อใหเกิดความ
ชัดเจนของการกําหนดอายุของเอกสารขายงานดาวเทียม (7 ป) 

[ADD] เสนอใหมีการเพิ่มเติม สาระ (text) ใน มาตรา 9.1bis, เพื่อใหสามารถรวมกระบวนการรับ
เอกสาร API พรอมกับการรับเอกสารการรองขอประสานงาน 

[SUP] เสนอใหยกเลิกในมาตรา 9 Sub-Section IB, 9.5B, 9.5C และ 9.5D 
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ทางเลือก สาระสําคัญ 
ขอสังเกต อาจตองมีการแกไขใน Appendices 4 และ 5, Resolution 49, 552 และ 55 

Method C3 การทบทวนกฎเกณฑ API สําหรับขายงานดาวเทียมที่ตองเขาสูกระบวนการประสานงานตาม 
Section II ของมาตรา 9 
Option A: 
[MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 9.1 และ 9.5D โดยเปนการเปลี่ยนแปลงเงื่อน

เวลาสําหรับกระบวนการ API 
Option B: 
[MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 9.1  สําหรับการยกเลิกชวงเวลา 6 เดือน เพื่อจะ

ชวยลดการตีพิมพขอมูลในบางสวนของกระบวนการประสานงาน และใน มาตรา 9.5B  
สําหรับการยกเลิกชวงเวลา 6 เดือน เนื่องจากการกระบวนการประสานงานสามารถเร่ิมตน
ไดกอนการตีพิมพเอกสาร API 

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

 ประเทศไทยสนับสนุน Method C1 ไมใหแกไขขอกําหนดในเรื่องกระบวนการท่ีบังคับ
ใชสําหรับเอกสาร API  

(๓) ผลการประชุม WRC-15 

 ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ดังนี้  

• ยกเลิกกระบวนการ API (แตยังใหมีการจัดสงเอกสาร API) 
• แกไขขอกําหนดเก่ียวกับกระบวนการจัดสงเอกสาร API ในมาตรา 9.1, 9.2, 9.50, 9.52, 

11.44,11.44.1, 11.48 
• เพิ่มมาตรา (footnote) ในขอ 9.1A, 9.2C,9.50.3, 9.52.1, 11.44.3,11.44B.1 
• ยกเลิกขอกําหนดใน Sub-Section IB เร่ือง API on satellite networks or satellite 

systems that are subject to coordination procedure under Section II ขอ 9.5B/.1/C/D  
• ดวย WRC-15 ไดมีการแกไขกระบวนการ API ในมาตรา 9 และ 11 และตามมาตรา 

59(WRC-15) ไดกําหนดใหตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2017 เปนวันที่บังคับใชขอกําหนดใหมดังกลาว ดังนั้น จึง
จําเปนตองมีมาตรการการเปลี่ยนผานเพื่อเยียวยาขอมูล API (ที่ไมรวมขอมูลการประสานงาน) กอนวันบังคับใช 

• เห็นชอบตอขอมติใหม [A7C-API-TANS] วาดวยเร่ือง Transitional measures for 
elimination of advance publication filings by administrations for frequency assignments to satellite 
networks and systems subject to Section II of Article 9  เพื่อใชเปนแนวทางการจัดการเอกสาร API โดยมีมติ
ให 

1) ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 มาตรา 9.1 จะไมถูกนํามาบังคับใชกับขายงานดาวเทียม
ที่ตองเขาสูกระบวนการประสานงาน  

2) ขอมูล API (ที่ตองประสานงานตามมาตรา 9) ซึ่ง BR ไมไดรับขอมูลการรองขอ
ประสานงานงาน(ตามมาตรา 9.30) ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2016 แลว BR จะยกเลิกขอมูลดังกลาว 
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Issue D:   General use of modern electronic means of communications in coordination and 
notification procedures (การใชระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกสกับกระบวนการประสานงานและ
การแจงจดทะเบียน) 

(๑) ความเปนมา 

ตามรายงานท่ีประชุม CPM-15-2 ไดมีขอเสนอขอใหมีการแกไขใน Resolution 
907(WRC-12) [เปนขอมติเรื่องการยื่นเอกสาร API, Coordination และ Notification ของขายงาน
ดาวเทียม/Appendices 30,30A,30B, earth stations และ radio astronomy stations ผานระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส] เพ่ือใหเปลี่ยนแปลงคําวา “telegram”, “telex” หรือ “fax” ท่ีปรากฎอยูในขอกําหนดท่ี
เก่ียวกับกระบวนการประสานงานและแจงจดทะเบียนของขายงานดาวเทียม (รวมท้ังใน Appendices 
30,30A,30B และขอมติท่ีเก่ียวของ) โดยใหใชความหมายของคําวา modern electronic แทน และ BR 
จะตองเปนผูดําเนินการปฏิบัติตามขอมตินี้พรอมแจงใหหนวยงานถือปฏิบัติดวย แตท้ังนี้ การเปลี่ยนผาน
ระบบสื่อสารยุคใหมนี้จะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอหนวยงานท่ีประสบกับความยุงยากในการถือปฏิบัติตาม  
ดวยเหตุนี้ จึงไดมีขอเสนอไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใน “resolves 2” ของ Resolution 907(WRC-12) ท่ีวา 
“ระบบอ่ืน/ระบบเดิมของการสื่อสารจะยังคงใชไดหากวาระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกสใหมไมสามารถใชการได”  

นอกจากนี้ เพ่ือใหระบบ SpaceWISC สามารถใชงาน จึงไดมีขอเสนอขอใหมีการแกไข
ใน Resolution 908(WRC-12) [เปนขอมติเรื่องการยื่นขอมูลเอกสาร API ผานระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส] 
เพ่ือใหขยายขอบเขตเปนการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับขายงานดาวเทียมทุกประเภท และรองขอให BR 
ทําการศึกษาถึงการความเปนไปไดในการรวมใหเปนหนึ่งเดียวสําหรับการยื่นเอกสารขายงานดาวเทียมกับ 
correspondence ท่ีเก่ียวของ (เอกสารท่ีโตตอบระหวาง BR กับหนวยงานผูแจง, comment ท่ียื่นตอเอกสาร
การตีพิมพใน special section, จดหมายโตตอบระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวกับขอมูลการตีพิมพ ฯลฯ) 

รายงาน CPM เสนอแนวทางสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method D แกไข (MOD) 

Resolution 907(WRC-12)  โดยเสนอใหมีการแกไขขอกําหนดที่วา ความหมายของคําวา 
“telegram”, “telex” หรือ “fax” ที่ปรากฎอยูในขอกําหนดที่เก่ียวกับกระบวนการประสานงาน
และแจงจดทะเบียนของขายงานดาวเทียม (รวมทั้งใน Appendices 30,30A,30B และขอมติที่
เก่ียวของ) อาจถูกแทนที่โดยคําวา modern electronic เทาที่จะทําได  แตทั้งนี้การสื่อสารโดย 
“telegram”, “telex” หรือ “fax” ยังคงสามารถใชได (โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและมีปญหา
ในการใชงาน internet)  ซึ่งการเปลี่ยนผานนี้จะตองไมกอใหเกิดความยุงยากตอบางประเทศที่ตอง
ปฎิบัติตามขอมตินี้  ในการนี้ เสนอไมใหมีการแกไข ใน “resolves 2”  ของขอมตินี้ (ที่วา การสื่อสาร
แบบดั่งเดิมยังคงใชไดหากวาไมสามารถใชการสื่อสารอิเล็กทรอนิกสแบบใหมได)  
Resolution 908(WRC-12)  [เปนขอมติเร่ืองการยื่นขอมูลเอกสาร API ผานระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส]  
เพื่อใหรองรับระบบ SpaceWISC  จึงเสนอขอใหมีการแกไขใน สาระ (Text)  เพื่อใหขยายขอบเขต
เปนการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกสสําหรับขายงานดาวเทียมทุกประเภท และรองขอให BR 
ทําการศึกษาถึงการความเปนไปไดในการรวมใหเปนหนึ่งเดียวสําหรับการยื่นเอกสารขายงาน
ดาวเทียมกับ correspondence ที่เก่ียวของ (เอกสารที่โตตอบระหวาง BR กับหนวยงานผูแจง, 
comment ที่ยื่นตอเอกสารการตีพิมพใน special section, จดหมายโตตอบระหวางหนวยงานที่
เก่ียวกับขอมูลการตีพิมพ ฯลฯ) 
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(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนแนวทางเลือกเดียวท่ีใหใชระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสกับกระบวนวิธีดําเนินการท่ีเก่ียวของของกิจการดาวเทียม 

(๓) ผลการประชุม WRC-15 
ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method D รวมท้ังเห็นชอบให 

BR ทําการพัฒนาและจัดทําระบบสื่อสารตามท่ีระบุไวในขอมติใหแลวเสร็จอยางนอยภายในวันท่ี ๑ มกราคม 
๒๕๖๐ และตองไมเกินวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๐๖๐ 
Issue E: Failure of a satellite during the bringing into use period (ความลมเหลวของการนํา

ดาวเทียมข้ึนใชงานจริงในชวงเวลาท่ีกําหนดสําหรับการนําดาวเทียมข้ึนใชงาน)  

(๑) ความเปนมา 
WRC-12 ไดมีการเพ่ิมขอบังคับวิทยุในมาตรา ๑๑.๔๔.๒ และ ๑๑.๔๔B  เพ่ือกําหนด

เรื่องการใชงานความถ่ีของสถานีอวกาศ ณ ตําแหนงวงโคจรประจําท่ี และในมาตรา ๑๑.๔๔B กลาวถึงการใช
งานสถานีอวกาศจะตองมีการใชงานความถ่ี ณ ตําแหนงวงโคจรอยางตอเนื่อง ๙๐ วัน แตท้ังนี้ ขอกําหนด
ดังกลาว ไมไดมีการกลาวถึงบริบทของดาวเทียมท่ีลมเหลว(จากการปลอยข้ึนสูวงโคจร) ภายในชวงเวลาท่ี
กําหนดตามขอบังคับวิทยุ  

WRC-12 ไดพิจารณาในประเด็นของความลมเหลวของการปลอยดาวเทียมใหมใน
ระหวางชวงเวลาท่ีกําหนด (ปจจุบัน ๙๐ วัน) ของการนําข้ึนใชงานเนื่องจากดาวเทียมไมสามารถใชงานความถ่ี
ไดจากปญหาทางเทคนิค ซ่ึง BR ถูกรองขอใหทําการศึกษาในเรื่องนี้เพ่ือเปลี่ยนแปลงขอกําหนดท่ีเหมาะสมแลว
นําเสนอตอท่ีประชุม WRC-15 นอกจากนี้ WRC-12 เห็นชอบวาในกรณีท่ีเกิดความลมเหลวนี้ ใหหนวยงานยื่น
เรื่องใหท่ีประชุม RRB พิจารณาเปนรายกรณีได  

กรณีท่ีเกิดความลมเหลวของดาวเทียมท่ีถูกปลอยใหม (ในชวง ๙๐ วัน) ผูประกอบการ
อาจจะหาแนวทางเพ่ือสามารถใหบริการใหม  โดยดําเนินการในรูปของการยายดาวเทียมจากยานสงเดิม, การ
ซ้ือหรือเชาดาวเทียมท่ีอยูในวงโคจรแลว, หรือสรางและปลอยดาวเทียมดวงใหม  แตในปจจุบันพบวา เกิด
ความไมแนนอนจากการรอคําตัดสินของท่ีประชุม RRB ในเรื่องสถานะของความถ่ีของหนวยงานในกรณีท่ีเกิด
ความลมเหลวนี้ ดังนั้น จึงจําเปนท่ีตองมีขอกําหนดท่ีมีแนวทางท่ีชัดเจนท่ีจะทําใหหนวยงานมีความเขาใจท่ี
ถูกตองตอสถานะความถ่ีของตน(ในกรณีท่ีเกิดความลมเหลวนี้) กอนท่ีจะพิจารณาการนําดาวเทียมอ่ืนมาแทนท่ี  

นอกจากนี้ ยังมีขอศึกษาท่ีวา ขอกําหนดใน RR ปจจุบันก็ไมไดมีเจตนาเพ่ือการลงโทษ
อยางแทจริง แตเพียงเพ่ือปองกันการนําขายงานดาวเทียมข้ึนใชงาน ณ ตําแหนงวงโคจรท่ีแตกตางกัน โดย
วิธีการยายดาวเทียม ๑ ดวงจากตําแหนงหนึ่งไปสูตําแหนงอ่ืนดวยการหยุดพักระยะสั้นในแตละตําแหนง (และ
แจงการนําดาวเทียมข้ึนใชงานและขอระงับการใชงานความถ่ีดังกลาว) จนกวาจะถึงตําแหนงวงโคจรสุดทาย 

การยิงดาวเทียมเพ่ือใชงานขายงานดาวเทียมถือเปนโครงการท่ีแนนอน ดังนั้น สมควรท่ี
จะมีการพิจารณาในเรื่องของความถ่ีในกรณีของความลมเหลวของการยิงดาวเทียมใหมในชวงเวลาท่ีกําหนด
ตาม RR ขอ ๑๑.๔๔B เนื่องจากเปนเรื่องสิทธิของการนําข้ึนใชงานและระงับการใชงานความถ่ีของหนวยงาน
ตาม RR 
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รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method E1 เสนอใหเพ่ิม footnote ไวในมาตรา 11.44B  ท่ีวา ในกรณีของความลมเหลวของดาวเทียม

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดของการนําความถ่ีข้ึนใชงาน (bringing into use period) ความถ่ี
ท่ีเก่ียวของจะถูกพิจารณาวาเปนการนําข้ึนใชงานจริงภายใตขอกําหนดของมาตรา 11.44B 

Method E2 เสนอใหเพ่ิม footnote ไวในขอ 11.44B (เหมือน method E1)  คือ เพ่ิมเติมเชิงอรรคของ
มาตรา 11.44B1 ท่ีวาในกรณีของความลมเหลวของการยิงดาวเทียมภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดของการนําความถ่ีข้ึนใชงาน  ความถ่ีท่ีเก่ียวของจะถูกพิจารณาวาเปนการนําข้ึนใชงาน
จริงภายใตขอกําหนดของมาตรา 11.44B 
และเพ่ิม footnote ในขอ 11.49  คือ เพ่ิมเติมเชิงอรรคของมาตรา 11.49.1 ท่ีวา ในกรณี
ของความลมเหลวของการยิงดาวเทียมใหมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดสําหรับนําความถ่ี
กลับมาใชงาน (bringing back into use period) ความถ่ีท่ีเก่ียวของจะถูกพิจารณาวาเปน
การนํากลับมาใชงานใหมไดภายใตขอกําหนดของมาตรา 11.49.1 

Method E3 ไมแกไขขอบังคับวิทย ุ
Method E4 เสนอใหเพ่ิม footnote ไวในมาตรา 11.44  คือ ไดมีการพิจารณาในประเด็นของความ

ลมเหลวของดาวเทียมท่ีถูกนําข้ึนใชงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงเห็นวาหากในชวงเวลานี้
ดาวเทียมไมประสบความสําเร็จในการนําข้ึนสูวงโคจร ดังนั้นความถ่ีท่ีใชงานกับขายงาน
ดาวเทียมจะตองไมถูกพิจารณาวาเปนการนําข้ึนใชงานและจะไมนําเอามาตรา 11.49 มาใช
เพ่ือแจงขอระงับการใชงานความถ่ี ดวยเหตุนี้ จึงเห็นวาควรเพ่ิมขอกําหนดในมาตรา 11.44.3 
ท่ีใหมีการขยายเวลาของการนําความถ่ีข้ึนใชงานเปน 3 ปนับจากวันท่ีลมเหลว ท้ังนี้ ตาม
แนวทางนี้ ระยะเวลาตามขอกําหนดของการคุมครองการใชงานความถ่ีควรจะเปน 10 ป + 
90 วัน โดยท่ีไมตองใชขอกําหนดตาม RR 11.49 ในการขอระงับการใชงานความถ่ี 

Method E5 เสนอใหเพ่ิม footnote ไวในมาตรา 11.44B  คือ ไดมีการพิจารณาในประเด็นของความ
ลมเหลวของดาวเทียมท่ีถูกนําข้ึนใชงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท่ีเกิดจากความลมเหลว
ทางเทคนิคท่ีทําใหดาวเทียมไมสามารถรับและสงสัญญาณความถ่ีได ซ่ึงในกรณีนี้ จะถูก
พิจารณาเปนรายกรณีเปนสวนใหญดวยเห็นวาเปนเรื่องยากท่ีจะเกิดข้ึนซํ้า ซ่ึงตามขอพิจารณา
ของแนวทางนี้จะมีการใชกฎเกณฑท่ีชัดเจนและมีแนวทางใหถือปฎิบัติวาประเด็นนี้จะถูก
พิจารณาในแนวทางใด 
ท้ังนี้ จึงเสนอใหมีการเพ่ิม footnote ในมาตรา 11.44B ท่ีวาในกรณีความลมเหลวของ
ดาวเทียมท่ีถูกนําข้ึนใชงานภายในชวงเวลาท่ีกําหนด หนวยงานสามารถแจงเหตุความลมเหลว
พรอมหลักฐานสนับสนุนตอ BR โดยเร็วแตตองไมเกิน 60 วันนับจากวันท่ีลมเหลว ซ่ึง BR จะ
ทําการตรวจสอบและจัดทําเปนรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอวินิจฉัยเพ่ือนําเสนอ RRB 
พิจารณาอยางละเอียดตามขอมูลสนับสนุนและจะตองตัดสินอยางเหมาะสมเปนรายกรณี 

Method E6 เสนอใหเพ่ิม footnote ไวในมาตรา 11.44B  ท่ีระบุวาในกรณีท่ีเกิดความลมเหลวของ
ดาวเทียมท่ีถูกนําข้ึนใชงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หนวยงานสามารถแจงเหตุความ
ลมเหลวพรอมหลักฐานสนับสนุนตอ BR โดยเร็วแตตองไมเกิน 60 วันนับจากวันท่ีลมเหลว ซ่ึง 
BR จะทําการตรวจสอบและหาก BR ยืนยันวาสถานีอวกาศสามารถท่ีทําการรับ/สงสัญญาณ
ความถ่ีตามท่ีไดแจงไวไดแลว BR จะถือวาชวงเวลาของการนําความถ่ีข้ึนใชงาน (BIU period) 
เปนไปตามขอกําหนด  แตหาก BR ไมสามารถจะตัดสินในเรื่องของ BIU period (90 วัน) ได
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ทางเลือก สาระสําคัญ 
ภายใน 3 เดือนแลว BR จะจัดทําเปนรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอวินิจฉัยเพ่ือนําเสนอ 
RRB พิจารณาอยางละเอียดตามขอมูลสนับสนุนและจะตองตัดสินอยางเหมาะสมเปนราย
กรณี 

  
(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุน Method E6 โดยเห็นวาเม่ือเกิดกรณีความลมเหลวของการนํา
ดาวเทียมข้ึนใชงานหนวยงานจะตองดําเนินการแจง BR พรอมนําเสนอหลักฐานสนับสนุนโดยเร็ว เพ่ือใหมีการ
พิจารณาถึงสถานะของการใชงานความถ่ีตอไป 

(๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ  

Issue F: 
 

Modifications to RR Appendix 30B in relation to the suspension of use of a 
frequency assignment recorded in the MIFR (การขอแกไขใน Appendix 30B ของ
ขอบังคับวิทยุในเรื่อง การระงับการใชงานความถ่ีสําหรับกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมหรือ  FSS 
Plan  (AP30B))  

(๑) ความเปนมา 
ไดมีขอเสนอใหพิจารณาในประเด็นของการใชงานความถ่ีสําหรับกิจการ FSS ท่ีเปน 

planned band   โดยใหขอพิจารณาท่ีวาท่ีประชุม WRC-12 ไดพิจารณาขอกําหนดสําหรับกิจการ FSS ท่ีเปน 
unplanned band และไดเห็นชอบใหมีการเพ่ิมเติมขอกําหนด (ADD) ในมาตรา 11.44.2 และ 11.44B  ของ 
RR เพ่ือเปนการกําหนดชวงเวลาไวอยางชัดเจนของการนําความถ่ีข้ึนใชงานบนสถานีอวกาศของ GSO รวมท้ัง
การแกไขใน Appendix 4 เพ่ือนํามาใชในการอางอิงกับมาตรา 11.44.2/11.44B ในการกําหนดวันท่ีนําความถ่ี
ข้ึนใชงานจริงบนสถานีอวกาศของ GSO และการใชงานความถ่ีตาม AP30/30A/30B  นอกจากนี้ ยังไดมีการ
แกไขในมาตรา 11.49 และเพ่ิมเติมใน 11.49.1 เพ่ือขยายระยะเวลาของการขอระงับการใชงานความถ่ีกับ
สถานีอวกาศเปนระยะเวลา 3 ป และมีการระบุเง่ือนไขของการนําความถ่ีกลับมาใชงานอีกครั้ง ตลอดจนไดมี
การเพ่ิมเติมขอกําหนดใน Appendix 30 และ 30A ท่ีเก่ียวกับการขอระงับการใชงานความถ่ีท่ีอยูใน List (BSS 
planned band)  แตทวา ยังไมมีขอกําหนดในกระบวนการดังกลาวสําหรับ FSS Plan Appendix 30B   
ดังนั้น เห็นวาจําเปนท่ีตองมีการแกไขขอกําหนดใน Appendix 30B ใหเหมือนกับขอกําหนดท่ีระบุไว 
Appendices 30/30A  

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระ ดังนี้ 
ทางเลือก สาระสําคัญ 

Method F เสนอใหมีการแกไขสาระ (text) ใน Appendix 30B เร่ือง การขอระงับการใชงานความถ่ีวิทยุชั่วคราว 
ใหตรงกับขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรา 11 และ Appendices 30/30A (Rev.WRC-12)  
 มาตรา §6.33  (โดยเปนการขอขยายระยะเวลาจาก 2 ปเปน 3 ป) 
 มาตรา §8.17 (แกไขเงื่อนเวลาของการดําเนินการและขอขยายเวลาจาก 2 ปเปน 3 ป)  
ทั้งนี้ แนวทางปฎิบัติตอไป คือ แนวทางของขอกําหนดในเร่ือง การระงับการใชงานความถ่ีวิทยุ
ชั่วคราวตาม Appendix 30B ของที่ประชุม WRC-15 ควรพิจารณาใหเปนไปในแนวทางเดียวกับการ
แกไขใน RR มาตรา 11.49 และ section 5.2.10 ของ Appendices 30/30A  
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(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15  

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนแนวทางเลือกเดียวท่ีใหมีการแกไขระยะเวลา
ของการขอระงับการใชงานความถ่ีจาก ๒ ปเปน ๓ ป 

(๓) ผลการประชุม WRC-15  

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method F  

Issue G: 
 

Clarification of bringing into use information provided under RR Nos. 11.44/11.44B 
(การชี้แจงขอมูลการใชงานความถ่ีขายงานดาวเทียมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 11.44/11.44B)  

(๑) ความเปนมา 
ไดมีขอพิจารณาท่ีวาตามขอกําหนดในมาตรา ๑๑ ของขอบังคับวิทยุ ไมมีการกําหนดให 

BR สามารถรองขอใหหนวยงานชี้แจงเก่ียวกับการนําความถ่ีตามขายงานดาวเทียมของตนข้ึนใชงานจริงได และ
ตามมาตรา ๑๓.๖ แมวา BR จะสามารถรองขอใหหนวยงานชี้แจงการใชงานความถ่ี แตทวาขอกําหนดนี้ถูก
จํากัดใหใชเฉพาะกับความถ่ีท่ีไดรับการจดทะเบียนแลว นอกจากนี้ จากขอมูลท่ีเปนจริงพบวาความถ่ีท่ียังไมรับ
การจดทะเบียนก็ไมมีการถูกนําข้ึนใชงานตามขอกําหนดในมาตรา ๑๑.๔๔ หรือ ๑๑.๔๔B และไมมีขอกําหนดท่ี
ยอมให BR สามารถรองขอคําชี้แจงในเรื่องนี้จากหนวยงานท่ีเก่ียวของได 

ท่ีประชุม RRB ครั้งท่ี ๖๔ ไดพิจารณามาตรการท่ีเปนไปไดสําหรับการยืนยันขอมูลและ
เห็นชอบตอ Rule of Procedure (RoP) เพ่ือใหแสดงขอมูลท่ีเก่ียวกับการใชงานความถ่ีของขายงานดาวเทียม
ท่ีเปนไปตามมาตรา ๑๑.๔๔/๑๑.๔๔B ท่ีสอดคลองกับสถานีอวกาศ (GSO) ท่ีมีการปฏิบัติการและมี
ความสามารถในการรับ-สงสัญญาณความถ่ี  พรอมท้ัง RRB ไดเห็นชอบวา เม่ือไรก็ตามท่ีพบวาความถ่ีไมไดถูก
ใชงานตามขอกําหนดท่ี ๑๑.๔๔/๑๑.๔๔B แลวมาตรา ๑๓.๖ จะถูกนํามาบังคับใชในการยกเลิกความถ่ีดังกลาว  
ดวยเหตุนี้ ท่ีประชุม SC-WP จึงไดเสนอใหมีการแกไขขอกําหนดในมาตรา ๑๑.๔๔ เพ่ือใหสอดคลองกับ RoP 
ดังกลาว 

รายงาน CPM เสนอแนวทางเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method G 
 

 [MOD] เสนอใหมีการแกไขสาระ (text) ใน มาตรา 11.44, 11.44B ที่ระบุวา จะตองแจงขอมูล
สถานีอวกาศที่มีการใชงานความถ่ีหรือสามารถรับ-สง สัญญาณความถ่ี ณ ตําแหนงวงโคจร
ดาวเทียมที่ไดมีการแจงไวอยางตอเนื่อง 90 วัน 
 [ADD]  เสนอใหเพิ่มเติมเชิงอรรคของมาตรา 11.44.3 และ 11.44B1 ที่วา หากพบขอมูลที่

นาเชื่อถือไดวาความถ่ีไมไดถูกนําข้ึนใชงานจริงตามมาตรา 11.44/11.44B แลว การดําเนินการตาม
มาตรา 13.6 จะถูกนํามาบังคับใชในการยกเลิกความถ่ีดังกลาว (โดยผานกระบวนการปรึกษากับ
หนวยงานที่เก่ียวของ)   

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนแนวทางเลือกเดียวท่ีใหมีการแกไขขอกําหนดท่ี
ให BR สามารถรองขอคําชี้แจงและตรวจสอบการใชงานความถ่ีจากหนวยงานได 

 



รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15  หนาท่ี ๔๕ 

(๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method G  
Issue H: 
 

Using one space station to bring frequency assignments at different orbital 
locations into use within a short period of time  (การใชงานความถ่ีของสถานีอวกาศ ๑ 
สถานี ณ ตําแหนงวงโคจรท่ีแตกตางกันภายในชวงระยะเวลาอันสั้น) = Satellite hopping 

(๑) ความเปนมา 
WRC-12 ไดแกไขมาตรา ๑๑.๔๔B ในประเด็นท่ีวา ดาวเทียมจะตองใชคลื่นความถ่ี ณ 

ตําแหนงวงโคจรอยางตอเนื่อง ๙๐ วัน จึงจะถือวามีการใชงานจริง และแกไขมาตรา ๑๑.๔๙ เรื่อง ขายงาน
ดาวเทียมสามารถขอระงับการใชคลื่นความถ่ีไดไมเกิน ๓ ป ในการนี้ ไดมีการพิจารณาวา ขอกําหนดท่ีมีการ
แกไขใหมดังกลาวนี้ ไมไดพิจารณาถึงประเด็นของการใชคลื่นความถ่ีของดาวเทียม ๑ ดวง ณ ตําแหนงวงโคจร
ท่ีตางกันภายในชวงเวลาอันสั้น หรือการตีความตามขอกําหนดดังกลาว อาจนําไปสูความเขาใจท่ีวา ดาวเทียม 
๑ ดวงสามารถถูกนําข้ึนใชงานไดมากกวา ๑ ตําแหนงวงโคจรภายในระยะเวลา ๓ ป   

ดังนั้น เพ่ือใหมีการใชคลื่นความถ่ีและตําแหนงวงโคจรอยางมีประสิทธิภาพ และปองกัน
การนําคลื่นความถ่ีข้ึนใชงานเพียงแคการรักษาสิทธิ์  ITU-R จึงถูกรองขอใหทําการศึกษาในประเด็นนี้ รวมท้ัง ท่ี
ประชุม WRC-12 ไดขอให BR ทําการตรวจสอบกับประเทศสมาชิกในเรื่องคลื่นความถ่ีและตําแหนงวงโคจรท่ี
ถูกนําข้ึนใชงานกับดาวเทียมลาสุด และจัดทําเปนขอมูลท่ีประเทศสมาชิกแจงวามีการใชคลื่นความถ่ีกับ
ดาวเทียมท่ีเขาสูวงโคจร ณ ตําแหนงท่ีไดแจงไวกับ BR แลว 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method H1 Option A: [NOC]  เสนอไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใน RR แตใหใชตามแนวทางปฏิบัติในปจจุบัน 

Option B: [NOC]  เสนอไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใน RR ยกเวนใหเพิ่มขอมติใหมของ WRC-15 วา
ดวยเร่ือง  Using on space station to bring frequency assignments at different orbital 
locations into use within a short period of time สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองตอไป 

Method H2 [NOC]  เสนอไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใน RR   
Method H3 [MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 11.44B เพื่อใหเปลี่ยนขอกําหนดของการนํา

ความถ่ีข้ึนใชงานและขยายชวงเวลาจาก 90 วันไปเปน 12 เดือน  และเสนอใหใชสถานี
ตรวจสอบอวกาศอยางนอย 3 สถานีเพื่อตรวจสอบวาดาวเทียมมีการใชงานจริง 

[ADD] เสนอใหมีการเพิ่มเติม สาระ (text) ใน มาตรา 11.44Bbis, 11.44Bter, 11.44Bquater  
Method H4 [MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 11.49  เพื่อลดชวงเวลาของการระงับการใชงาน

เพื่อเพิ่มจํานวนวันที่ขายงานดาวเทียมตองถูกใชงาน (ไปถึง 3 ป) 
Method H5 [ADD] เสนอใหมีการเพิ่มขอมติใหม  (New Resolution [SATHOP] (WRC-15) วาดวยเร่ือง 

Bringing into use or bringing back into use a satellite network using an already 
in orbit satellite 

[MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 11.44B, 11.49, 20bis ของมาตรา 5 ของ 
Appendix 30/30A, มาตรา 8 ของ Appendix 30B   ที่กําหนดใหนําเอา Resolution 
[SATHOP] (WRC-15) มาบังคับใช 

[NOC] เสนอไมใหมีการแกไข ในมาตรา 5.2.10 ของ Appendix 30/30A  
Method H6 [MOD] เสนอใหมีการแกไข สาระ (text) ใน มาตรา 11.44B  ที่ระบุวาการใชงานความถ่ีตองเปนไป

ตามขอมติใหม Resolution [A7H]  
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ทางเลือก สาระสําคัญ 
[ADD] เสนอใหมีการเพิ่มขอมติใหม  (New Resolution [A7H] (WRC-15) วาดวยเร่ือง Use of one 

space station to bring frequency assignmnets to ageostationary satellie 
newtworks at different orbital locations into use within a short period of time 

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุน Method H3/H6 ใหมีการแกไขขอกําหนดตามแนวทางเลือกนี้ 
เพ่ือใหเปนแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องการใชงานความถ่ีของสถานีอวกาศ ณ ตําแหนงวงโคจรท่ีมากกวา ๑ 
ตําแหนง 

(๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ดังนี้ 

• เห็นชอบตอขอมติใหม [A7H-SAT-HOPP] (COM5/4WRC-15) วาดวยเร่ือง Use of one 
space station to bring frequency assignments to geostationary-satellite networks at different orbital 
locations into use within a short period of time  

• แกไขในมาตรา 11.44B, 11.49, 11.49.1, Appendix 30 มาตรา 5 [ขอ 5.2 (เชิงอรรถ 
20bis)], Appendix 30A มาตรา 5 [ขอ 5.2 (เชิงอรรถ 24bis)], Appendix 30B มาตรา 8  (เพิ่มการบังคับใชขอมติ
ใหมนี้) 
Issue I: Possible method to mitigate excessive satellite network fillings issue (แนวทางการ

พิจารณาลดจํานวนขายงานดาวเทียมท่ีมากเกินและไมไดใชงานจริง)  

(๑) ความเปนมา 

ปจจุบันพบวาประเทศสมาชิกยื่นเอกสารขายงานดาวเทียมในข้ัน A และ ข้ัน C ใน
ลักษณะหลายขายงาน (multiple filing อาทิเชน การยื่นเอกสารข้ัน A หลายๆ ขายงานและทําการยื่นในทุกๆ 
๑๘ เดือน และการยื่นเอกสารในข้ัน C หลายๆ ขายงานหรือทุก ๑-๓ องศาของตําแหนงวงโคจรในยานความถ่ี
เดียวกัน) และมีมากเกินกวาท่ีถูกใชงานจริง (ซ่ึงกอใหเกิดเปน filing ท่ีมีความคลุมเครือ) ซ่ึงเอกสารขายงาน
ดาวเทียมดังกลาว ถูกนําไปใชในการประสานงานคลื่นความถ่ีกับขายงานดาวเทียมท่ีมีตําแหนงวงโคจรท่ีใกลกัน 
๒ หรือ ๓ องศา โดยเอกสารขายงานดาวเทียมเหลานี้ จะถูกยกเลิกภายหลังเอกสารหมดอายุตามขอกําหนด ๗ 
ป (ดวยผลของการไมไดถูกนําข้ึนใชงานจริง) อยางไรก็ตาม ในชวงท่ีเอกสารยังไมหมดอายุนั้น ขายงาน
ดาวเทียมดังกลาวจะไดรับการคุมครองและสามารถปองกันมิใหขายงานดาวเทียมอ่ืนๆ ท่ีมีลําดับสิทธิของ
เอกสารท่ีอยูต่ํากวาเขาใชคลื่นความถ่ี ณ ตําแหนงวงโคจรได ดวยเหตุนี้ จึงเปนการเพ่ิมความซับซอนใน
กระบวนการประสานงานคลื่นความถ่ีและสงผลใหการใชคลื่นความถ่ี/ตําแหนงวงโคจรเปนไปอยางไมมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรลดจํานวนของเอกสารขายงานดาวเทียม (ซ่ึงตองเขาสูกระบวนการประสานงาน
ภายใต Section II ของมาตรา ๙) ท่ีมีจํานวนมากเกินและไมไดมีการใชงานจริง 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้     
ทางเลือก สาระสําคัญ 

เอกสาร CR/C 
Method I1.1 [ADD]  เสนอใหเพิ่มขอมติใหม (Resolution [AI7-Y1]-WRC-15) วาดวยเร่ือง Initial notification 

regulatory arrangements for frequency assignments to space radiocommunication 
stations that are subject to coordination procedure under Section II of Article 9   
(ซึ่งเปนการแจงขอมูลเบื้องตนและขอมูล due diligence  (เฉพาะขอมูลความถ่ี/สถานะการ
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ทางเลือก สาระสําคัญ 
ประสานงาน) โดยที่ไมตองมีการตรวจสอบจาก BR) 

Method I1.2 [ADD]  เสนอใหเพิ่มขอมติใหม (Resolution [AI7-Y1]-WRC-15) วาดวยเร่ือง Initial notification 
regulatory arrangements for frequency assignments to space radiocommunication 
stations that are subject to coordination procedure under Section II of Article 9 
(ซึ่งเปนการแจงขอมูลเบื้องตนและขอมูล due diligence  โดยเปนการแกไขขอมูลคาพารามิเตอร/
ตําแหนงวงโคจร ที่ตองทําการตรวจสอบจาก BR และตองเขาสูกระบวนการคิดครา cost recovery 
สําหรับการยื่นเอกสาร ) 

Method I1.3 การกําหนดแนวทาง คือการเลือกของหนวยงานระหวาง Method I1.1 และ I1.2  ซึ่งขอมติที่
เหมาะสมจาก Method ทั้งสองจะถูกนํามาใช 

Method I1.4 NOC  ไมมีการแกไขใน RR 
Method I4 แนวทางนี้ใหเปนไปตาม Method C5 ของ Issue C (ยกเลิกชวงเวลา 6 เดือน) 
เอกสาร API 
Method I2.1 NOC  ไมมีการแกไขใน RR 
Method I2.2 เปนไปตาม Issue C:  Method C2 options A และ B 
Method I2.3 เปนไปตาม Issue C:  Method C3 option B 

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุน Method I1.4 และ I2.1 ไมใหมีการแกไขในขอบังคับวิทยุ 

(๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 
• ไมมีการแกไขในขอกําหนดสําหรับเอกสาร CR/C ตาม Method I1.4 
• สําหรับเอกสาร API ใหเปนไปตามขอพิจารณาในประเด็น C 
• นอกจากนี้ WRC-15 ไดระบุไวในรายงานถึง ขอกังวลของหนวยงานท่ีสนับสนุนราง

ขอมติใหมของกลุมอาหรับ [ARB/25A22/3- ARB-B10 วาดวยเรื่อง Regulatory arrangements to reduce 
excessive satellite network filings issue โดยเฉพาะเอกสารสาร CR/C ท่ีอาจสงผลกระทบตอการยื่น
เอกสารขายงานในข้ันตอนตอมา  ดังนั้น จึงเห็นวาประเด็นนี้ควรจําเปนตองมีการศึกษาและพิจารณาในท่ี
ประชุม WRC ภายใต agenda 7 ตอไป 
Issue J: Removal of the link between the date of receipt of the notification information 

and the date of bringing into use in RR 11.44B (การยกเลิกการเชื่อมโยงของชวงเวลาของ
การแจงขอมูลความถ่ีกับวันท่ีนําความถ่ีข้ึนใชงานจริงตามมาตรา 11.44B) 

(๑) ความเปนมา 
ตามท่ี WRC-12 ไดเห็นชอบใหเพ่ิมมาตรา 11.44B และแกไขใน Item A.2.a (ในเรื่อง

วันท่ีของการนําความถ่ีข้ึนใชงาน) ของตารางใน Annex 2 ของ Appendix 4 โดยระบุวาการใชงานความถ่ีท่ี
สมบูรณนั้น จะตองเปนการใชงานความถ่ี ณ ตําแหนงวงโคจร เปนเวลาท่ีตอเนื่องกัน 90 วัน รวมท้ังกําหนดให
หนวยงานตองแจงยืนยันวันท่ีนําความถ่ีข้ึนใชงานอยางตอเนื่องเปนเวลา 90 วันไดสําเร็จ (completation of 
the period)  ซ่ึงการแจงยืนยันนี้จะตองดําเนินการภายใน 30 วันนับจากวันครบกําหนดชวงเวลา 90 วันของ
การใชงาน แตอยางไรก็ตาม BR ไดเริ่มบังคับใชมาตรานี้ โดยระบุวาขอมูลท่ีแจงและ BR ไดรับเกินกวา 120 วัน
(หลังจากวันท่ีนําข้ึนใชงาน) จะไมถือวาเปนการใชงานความถ่ีตามมาตรา 11.44B หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
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วันท่ีนําข้ึนใชงาน (ชวงเวลา 90 วัน) นั้นจะตองไมเร็วกวา 120 วันกอนวันท่ีถือวาไดรับการแจง  ดังนั้น จึงเห็น
วาเปนการสรางการเชื่อมโยงระหวางวันท่ีไดรับการแจงขอมูลและวันท่ี brining into use ซ่ึงเห็นวาไมเปนไป
ตามเจตนารมยของมาตรา 11.44B 

นอกจากนี้ WRC-12 ยังไมมีขอตัดสินท่ีชัดเจนในเรื่องของชวงเวลาท่ีเก่ียวเนื่องกันของ
การดําเนินการ  ท้ังนี้ ขอกําหนด (ท่ีตองการใหรายงานผลความสําเร็จของการใชงานความถ่ีในชวงเวลา 90 วัน 
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีประสบผลสําเร็จ) ไดรับการพิจารณาในเบื้องตนในประเด็นของ 90-day period 
ของการใชงานความถ่ีท่ีหนวยงานแจงยืนยันเกินเง่ือนเวลาท่ีกําหนดเอาไว ซ่ึงการพิจารณานี้ก็เพ่ือความโปรงใส
ของกระบวนการโดยมิไดคํานึงถึงความหมายโดยนัยของการใชถอยคําในขอกําหนด 

รายงาน CPM เสนอทางเลืออกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 
ทางเลือก สาระสําคัญ 

Method J1 เสนอใหเพ่ิม footnote ไวในมาตรา 11.44B ท่ีระบุวาขอมูลความถ่ีของสถานีอวกาศท่ีไดรับ
แจงวันท่ีใชงานความถ่ี (DBiU) มากกวา 120 วันกอนวันท่ี BR ไดรับเอกสารแจง จะถูก
พิจารณาวาเปนการนําข้ึนใชงานตราบเทาท่ีหนวยงานยืนยันวาสถานีอวกาศไดมีการใชงาน
ความถ่ี ณ ตําแหนงวงโคจรอยางตอเนื่องนับจากวันท่ีนําข้ึนใชงานตามท่ีระบุไวในเอกสารแจง 

Method J2 ไมแกไขขอบังคับวิทย ุ

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Method J1 ใหมีการเพ่ิม footnote ใน
มาตรา ๑๑.๔๔B   

(๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method J1 

Issue K: Addition of a regulatory provision in RR Article 11 for the case of launch failure 
(การเพ่ิมขอกําหนดในมาตรา ๑๑ ของขอบังคับวิทยุในกรณีของความลมเหลวของการนําดาวเทียม
ข้ึนใชงาน) 

(๑) ความเปนมา 

WRC-03 และ WRC-12 ไดเริ่มใชขอกําหนดท่ีเก่ียวกับความลมเหลวโดยเหตุสุดวิสัย 
(force majeure) ของการนําดาวเทียม (planned band) ข้ึนใชงานภายใตมาตรา Appendices 30, 30A 
และ 30B ท่ียอมใหเง่ือนเวลาท่ีกําหนดเฉพาะการนําความถ่ีข้ึนใชงานนั้นหากเกิดความลมเหลวก็สามารถขยาย
ออกไปโดยไมเกิน ๓ ป (โดยไมรวมถึงกรณีการนําความถ่ีกลับมาใชงานอีกครั้ง)  แตอยางไรก็ตาม ขอกําหนด
ดังกลาวไมไดถูกคลอบคลุมถึงการนํามาบังคับใชในกรณีของความลมเหลวของดาวเทียมท่ีเปน non-planned 
band ข้ึนใชงาน/นํากลับมาใชงาน(ตามเง่ือนเวลาท่ีกําหนด) ภายใตมาตรา ๑๑ ดังนั้น WRC-15 ควรพิจารณา
ใหสามารถนําเอาเง่ือนไขเดียวกันมาบังคับใชไดกับความถ่ี non-planned band ดวย 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 
ทางเลือก สาระสําคัญ 

Method K1 เสนอใหเพ่ิมขอกําหนดในมาตรา 11.XX เพ่ือใชในกรณีของความลมเหลวของดาวเทียมและ
นําไปสูการไมสามารถนําความถ่ีข้ึนใชงาน/นํากลับมาใชงานอีกครั้งได (โดยเปนการขยายวัน 
BiU ออกไปแตไมเกิน ๓ ป) 
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ทางเลือก สาระสําคัญ 
Method K2 เสนอใหเพ่ิมขอกําหนดในมาตรา 11.XX เพ่ือใชในกรณีของความลมเหลวท่ีเกิดจากเหตุเปนราย

กรณีและนําไปสูการไมสามารถนําความถ่ีข้ึนใชงาน/นํากลับมาใชงานอีกครั้งได (เปนการ
พิจารณาเปน case-by-case) 

Method K3 ไมแกไขขอบังคับวิทย ุ

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือ
ขององคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Method K2 

(๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบการแกไขขอบังคับวิทยุตาม Method K2  

Issue L: Modification of certain provisions of Article 4 of RR Appendices 30 and 30A for 
Regions 1 and 3 namely replacement of tacit agreement with explicit agreement 
or alignment of those provisions of RR Appendices 30 and 30A for Regions 1and 3 
with those of Appendix 30B (การแกไขขอกําหนดใน มาตรา ๔ ของ Appendices 30, 30A, 
30B ใหสอดคลองกันในภูมิภาค ๑ และ ๓)  

(๑) ความเปนมา 

ไดมีการนําเสนอขอศึกษาของความเปนไปไดของการปรับปรุงขอกําหนดในขอบังคับ
วิทยุ (RR) ใหสอดคลองกันและเปนไปในแนวทางเดียวกัน ของมาตรา ๔ ของ Appendices 30 และ 30A 
(สําหรับภูมิภาค ๑ และ ๓) กับขอกําหนดท่ีคลายกันสําหรับ unplanned bands/services หรือกับขอกําหนด
ของ Appendix 30B โดยเฉพาะในประเด็นของเปลี่ยนจากการใชความตกลงโดยปริยาย (tacit agreement) 
ท่ีระบุไวใน Appendices 30/30A มาเปนการใชความตกลงโดยเฉพาะ (specific agreement)  

ถึงแมวาท่ีประชุม WRC-07 และ WRC-12 จะไดรับขอเสนอเพ่ือพิจารณาในประเด็น
ท่ีวา หากไมมีการแจงตอบ (non-reply) แลวก็ใหถือวาเปนการไมเห็นดวย (disagreement) แตในเรื่องนี้ก็
ไมไดรับการพิจารณาหรือดําเนินการใดๆ  แตในขณะเดียวกัน การใชขอกําหนดในมาตรา ๖ ของ Appendix 
30B ไดระบุวาตองไดรับความตกลงเทานั้น (โดยไมมีการใชแนวทางของความตกลงโดยปริยาย)  ดังนั้น หาก
ตองการไดขอตกลงเฉพาะแลวตองนํามาตรา ๖ ของ Appendix 30B มาใชเทานั้น  ดวยเหตุนี้ จึงไดเสนอใหมี
การพิจารณาแกไขขอกําหนดดังกลาว 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 
ทางเลือก สาระสําคัญ 

Method L1 เสนอใหมีการแกไขขอกําหนดใหเหมือนกันของ Appendices 30 และ 30A ในแนวทางท่ีให
ระบุวา ความตกลงเฉพาะ ถูกนํามาใชแทนความตกลงโดยปริยายในขอกําหนดดังกลาว 

Method L2 เสนอใหมีขอกําหนดในมาตรา ๔ ของ Appendices 30 และ 30A  มีความสอดคลองและ
เปนไปในแนวทางเดียวกันกับขอกําหนดในมาตรา ๖ ของ Appendix 30B 

Method L3 ไมแกไขขอบังคับวิทยุใน Appendices 30 และ 30A 

(๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ไมมี 
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(๓) ผลการประชุม WRC-15 
ท่ีประชุมWRC-15 มีมติ ดังนี้  
• ปรับแกไขขอกําหนด AP30/30A 
• เห็นวา BR อาจใหความชวยเหลือตอประเทศที่เจอปญหาเหตุสุดวิสัย (force majeure)  

ซึ่งอาจจะไมสามารถไดรับจดหมายหรือโตตอบกับ BR ไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด ตาม § 4.1.10a-4.1.10d of 
Article 4 ของ AP30/30A โดยการขาดการโตตอบนี้อาจนาํไปสูผลกระทบตอความถ่ี Plan ซึ่งความชวยเหลือจาก BR 
อาจชวยแกสถานการณได  WRC-15 เสนอแนะให BR Director ทําการตรวจสอบขอปญหาและรองขอให RRB 
พิจารณาตอไป 
 
ประเด็นท่ีเปนขอเสนอเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม WRC-15 จํานวน ๗ ประเด็น ดังนี้ 

Issue 7X-1: การขอแกไขในมาตรา ๑๓.๖ (กระบวนการยกเลิกความถ่ี)  

(๑) ความเปนมา 

RCC ไดยื่นขอเสนอเพื่อขอใหกระบวนการรักษาความถ่ีใน MIFR มีความโปรงใส โดยมี
ขอพิจารณา ดังนี้  

• ใหพิจารณาแกไขในมาตรา ๑๓.๖  โดยเห็นวาเพื่อใหเพิ่มความโปรงใสตอการสอบสวน
ของ BR ในเร่ืองการพิจารณาการใชงานความถ่ีตามมาตรา ๑๓.๖ โดย BR จะตองแจงขอมูลตอหนวยงานในเร่ืองของ
ความถ่ีและประเด็นที่เร่ิมถูกพิจารณาตามกระบวนการของมาตรา ๑๓.๖ พรอมทั้งรองขอใหหนวยงานชี้แจงความถ่ี(ที่
ไดรับการจดทะเบียนแลว) แตไมไดมีการใชงานแลว/ใชอยางตอเนื่องแตไมไดเปนไปตามคุณลักษณะที่แจง ที่ผานมา 
BR ไมไดแจงหนวยงานถึงประเด็นหลักของขอมูลและไมไดระบุถึงความถ่ี ดวยเหตุนี้ หนวยงานไดแจงตอบโดยอางถึง
เฉพาะขอมูลที่พรอมเทานั้น (ในขณะที่ BR รองขอหลักฐานการใชงานความถ่ีและไดรับการยืนยันวาความถ่ีนั้นถูกใช
งานตามคุณลักษณะที่แจง แตในความเปนจริงแลวเห็นวาหนวยงานไมไดรับทราบถึงเหตุผลของการรองขอหรือขอมูล
ดังกลาวถูกพิจารณาจากเหตุผลไหน) 

•  RCC สนับสนุนใหมีการวางกฎเกณฑที่เหมาะสมในเร่ืองของการใชมาตราการยอนหลังใน
กระบวนการสอบสวนของ BR (กลาวคือ ชวงระยะเวลาภายหลังการใชงานที่มักจะเลยกําหนดกอนที่ BR จะทําการ
รองขอคําชี้แจงเก่ียวกับการใชงานใชงานความถ่ีนั้น)  ดังนั้น จึงเสนอใหลบขอกําหนดที่มีผลที่วา BR อาจรองขอคํา
ชี้แจงในเร่ืองการใชงานความถ่ีออกจากมาตรา ๑๓.๖6  โดยมีเงื่อนไขที่วาขอกําหนดที่เก่ียวกับการรองขอคําชี้แจงให
เปนไปตามมาตรา 11.44B (ตาม Issue G)  [หากพบวาขอมูลไมเปนไปตาม แลวจึงจะใชมาตรา ๑๓.๖ เพื่อขอลบ
ความถ่ี]  ซึ่ง BR อาจรองขอใหหนวยงานชี้แจงขอมูลการใชงานความถ่ีวาเปนไปตามคุณลักษณะที่แจงหรือไมโดยจะไม
เก่ียวกับชวงเวลากอนหนา(X)เดือน [ตามขอตัดสินของ Issue A และอาจเปนตั้งแต ๒๑-๓๖ เดือน] กอนวันที่ BR แจง
รอขอขอมูล  

• RCC สนับสนุนใหกําหนดชวงเวลาสําหรับการแจงตอบจาก BR และเสนอใหเพิ่ม
ขอกําหนดในมาตรา ๑๓.๖ ให BR แจงหนวยงานที่เก่ียวของหรือแจงผลการบังคับใชขอกําหนด ๑๓.๖ ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน ๑ เดือนนับจากไดรับแจงตอบจากหนวยงาน    

(๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขในมาตรา ๑๓.๖ ใน sub b) โดยใหเพ่ิม
ขอกําหนดท่ีวาการรองขอจะตองใหระบุ"เหตุผลของการรองขอดวย" และ BR จะแจงหนวยงานใหทราบ
บทสรุปของการตัดสินยกเลิกหรือไมใหทราบภายใน ๓ เดือนของการแจงตอบของหนวยงาน แตหาก BR ไม
สามารถดําเนินการไดทันภายในระยะเวลาดังกลาวแลวจะตองแจงเหตุผลใหหนวยงานทราบ ท้ังนี้ ขอกําหนด
ใหมนี้จะตองไมขัดกับขอกําหนดอ่ืนๆ 
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Issue 7X-2: Review of the orbital position limitations in Annex 7 to RR Appendix 30 (การพิจารณา
ทบทวนกฎเกณฑของตําแหนงวงโคจรที่กําหนดไวใน Appendix 30)  

(๑) ความเปนมา 

APT ไดยื่นขอเสนอในประเด็นการทบทวนกฎเกณฑใน Appendix 30 โดยมีขอพิจารณา 
ดังนี้ 

• ตามท่ี Appendix 30 ไดมีการระบุขอกําหนดท่ีใชสําหรับ BSS Plans and Regions 
1 and 3 List รวมท้ังการแกไข Plan (ในภูมิภาค 2) หรือ List (ในภูมิภาค 1 และ 3)  ซ่ึงถือวามีความสมบูรณ 
รวมท้ังขอกําหนดสําหรับการแกไข Plan หรือ List ตามมาตรา 4, ความถ่ีท่ีแจงเพ่ือใชสําหรับ  Plan หรือ List 
และขอกําหนดสําหรับการประสานงานกับกิจการอ่ืนในยานความถ่ีของ Plan/List (ตามมาตรา 6 และ 7)  
นอกจากนี้ Appendix 30 ยังไดระบุขอบเขตสําหรับการใชงานรวมระหวาง Plan/List และกิจการอ่ืน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอกําหนดและขอบเขตทางเทคนิคท่ีกําหนดไวใน Annex 7 ของ Appendix 30 ในเรื่อง 
orbital position limitation (ท่ีการแกไขใน BSS Plan หรือ List อาจถูกกําหนดท่ีตั้ง) โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ี
ใชกับภูมิภาค 2 ในยาน 12.2-12.7 GHz และในภูมิภาค 1 ยาน 11.7-12.2 GHz โดย Annex 7 ยังไดระบุคา 
e.i.r.p ท่ีใชงานสําหรับภูมิภาค 1(BSS) อีกดวย  ท้ังนี้ การพิจารณาทบทวนกฎเกณฑของตําแหนงวงโคจรก็เพ่ือ
ชวยใหสามารถใชงานรวมกับกิจการประจําท่ีผานดาวเทียม (FSS) ในสวนรวมของ orbital arc ระหวาง
ภูมิภาค  ซ่ึงในยาน Ku ความถ่ีสําหรับ BSS ไมไดถูกกําหนดใหเปน global (เชน ยาน 11.7-12.2 GHz ถูก
กําหนดใหเปน BSS ในภูมิภาค 1 และFSS ในภูมิภาค 2 เปนตน)  โดยกฎเกณฑดังกลาวยังคงอยูมาตั้งแต 
WRC-2000 ดังนั้น จึงไดมีขอเสนอใหมีการแกไขใน Appendix 30 

• APT สนับสนุนไมใหมีการเปลี่ยนแปลงในขอบังคับวิทยุท่ีเก่ียวของกับประเด็นนี้ใน 
Annex 7 ของ AP30 

(๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติไมแกไขขอบังคับวิทยุ ตามท่ี APT เสนอ 

Issue 7X-3: ขอแกไขขอกําหนดท่ี ๖.๑๔ ของมาตรา ๖ ของ Appendix 30B [กระบวนการสําหรับการเปลี่ยน 
allotment เปน assignment ของความถ่ีท่ีอยูใน List (FSS planned band)]  

(๑) ความเปนมา 

ประเทศอิหรานไดยื่นขอเสนอ เก่ียวกับการพิจารณากฎเกณฑในมาตรา ๖ ของ 
Appendix 30B สําหรับกระบวนการของการขอเปลี่ยนแปลงความถ่ี/เพ่ิมเติมความถ่ีท่ีอยูใน List (FSS 
planned band)  โดยเห็นวาในการแจงขอเปลี่ยนแปลง/แกไขการใชงานความถ่ีใน List  หนวยงานจะตอง
ไดรับความตกลงจากหนวยงานท่ีไดรับผลกระทบ แตเนื่องจาก มีหลายหนวยงานท่ีไมไดมีการแจงตอบการรอง
ขอประสานงานหรือไมขอตัดสิน และภายหลังครบกําหนด ๔ เดือนแลวถือวาไดรับขอตกลงโดยปริยายรวมท้ัง
ถือวายอมรับผลการรบกวนและสามารถเขาสูกระบวนการจดทะเบียนความถ่ีนั้นใน List ได  ซ่ึงผลดังกลาว ทํา
ให BR วินิจฉัยผลวาระดับคาการรบกวนกันนั้นมีระดับคาท่ีจํากัดดวยผลมาจากการไมตอบรับการรองขอ
ประสานงาน และอาจสงผลถึงการใชงานความถ่ีท่ีไมมีประสิทธิภาพตามความเปนจริง   ดังนั้น อิหรานจึงเสนอ
ใหมีการแกไขเพ่ิมเติมในขอกําหนดท่ี ๖.๑๔ ของมาตรา ๖ ของ Appendix 30B  โดยเห็นวาหนวยงานผูแจง
อาจรองขอให BR ทําการแจงขอความตกลงกับหนวยงานท่ีมีแนวโนมไดรับผลกระทบและสามารถแจงเตือนใน
กรณีท่ีไมไดรับการแจงตอบรับใดๆ 
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(๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหมีการแกไขในขอกําหนดท่ี ๖.๑๔ ของมาตรา ๖ ของ 
Appendix 30B โดยเปนการเพ่ิมเติมขอกําหนดท่ีวา BR จะแจงเตือนหนวยงานท่ีไมแจงตอบรับ พรอมสงผล
การคํานวณท่ีตีพิมพไวครั้งแรกและคาท่ีเปลี่ยนตาม paragraph 2.3 ของ Annex 4 ของ Appendix 30B และ
รองขอขอตัดสิน 

Issue 7X-4: การแกไขความถ่ีท่ีไดรับการบันทึกไวใน List 1 ภายใต Appendices 30/30A  

(๑) ความเปนมา 

ประเทศอิสราเอลไดยื่นขอเสนอ ท่ีวาปจจุบันมีความถ่ีท่ีไดรับการบันทึกไวแลวใน List 
ของ Appendices 30/30A รวมท้ังไดบรรลุขอตกลงการประสานงานแลว และมีความตองการท่ีจะขอแกไข
คุณลักษณะทางเทคนิค อาทิ การลดคา power/gain/service area และการปองกัน certain 
frequency/polarization แตทวาในขอบังคับวิทยุยังไมขอกําหนดท่ียอมใหมีการแกไขคุณลักษณะทางเทคนิค
ของความถ่ีท่ีบันทึกไวใน List ของ Appendices 30/30A  ในภูมิภาค 1 และ 3 ของการใชงานความถ่ีเพ่ิมเติม  
แมวาการขอแกไขคุณลักษณะจะอยูภายในขอบเขตของความถ่ีท่ีบันทึก ซ่ึงปจจุบันการขอแกไขทําไดเพียงการ
ขอเริ่มตนกระบวนตามมาตรา 4 ของ Appendices 30/30A ใหมและเปนความถ่ีใหมท่ีถูกรวมไวใน List โดย
จะมีวันท่ีไดรับเอกสารใหมและตองเขาสูกระบวนการประสานงานใหม ดวยเหตุนี้ จึงเปนไปไดยากท่ีหนวยงาน
จะยื่นความถ่ีใหมแทนท่ีความเดิมเพ่ือท่ีจะปรับคุณลักษณะทางเทคนิคเพ่ือใหสะทอนกับการใชงานจริง ฉะนั้น 
ความถ่ีใน List จึงไมสะทอนกับการใชงานจริง 

ขอปญหาดังกลาวสงผลตอการยื่นขายงานใหมๆ ไวใน List  แตผูยื่นรายใหมสามารถใช
ขอกําหนด § 4.1.18 of Appendices 30, 30A  ท่ียอมใหบันทึกไวใน List (บนพ้ืนฐานของ non-
interference)  นอกจากนี้ พบวาคุณลักษณะของความถ่ีใน List อาจเปนสาเหตุใหเกิดการ degradation 
อยางรุนแรงใน Referece Sitution (EPM) ของความถ่ีใหม และเปนการลดคาระดับการปองกันจากความถ่ี
ใหมดวย ดังนั้น กลไกท่ียอมใหมีการปรับแก(ในรูปของการลดคุณลักษณะทางเทคนิค) ของความถ่ีใน List จะ
ชวยสะทอนการใชงานท่ีเปนจริงและการประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อิสราเอล จึงเสนอขอใหมีการแกไขขอกําหนดในมาตรา 4 ของ Appendices 30/30A 
เพ่ือใหมีการแกไขคุณลักษณะของความถ่ีใน List ของ Appendices 30/30A ในภูมิภาค 1 และ 3 ไดในกรณีท่ี
ไมกอใหเกิดการรบกวนกันอยางรุนแรง 

(๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 

• เห็นชอบใหระบุไวใน WRC-15 report โดยเห็นวา ประเด็นของการแกไขความถ่ีท่ี
ไดรับการบันทึกไวใน List ตาม Appendices 30/30A  ในมาตรา 4 ของ AP30/30A ไมไดมีการระบุ
ขอกําหนดท่ีใหมีการแกไขคุณลักษณะของความถ่ีภายหลังจากท่ีไดรับการบันทึกไวใน List (สําหรับภูมิภาค 1 
และ 3) ของการใชงานเพ่ิมเติมแลว ยกเวนใน § 4.1.23 ท่ีกําหนดวาความถ่ีอาจ deleted จาก List ได ซ่ึงเปน
กรณีท่ีถึงแมจะเปนการแกไขแตก็ตองเปนการลดการรบกวนกันลง และหากวาความถ่ีใน List ไมเหมาะสม
ตอไปแลว หนวยงานสามารถยื่นขอเสนอใหมภายใต § 4.1.3 of Article 4 เพ่ือใหแทนท่ีความถ่ีเดิมใน List 
ดังนั้น จึงเห็นวาสามารถแกไขคุณลักษณะตามมาตรา 4 ในข้ันตอนของการยื่นเอกสารการประสานงานกอนเขา
สูกระบวนการจดทะเบียนใน List (ตาม§ 4.1.11) แตหลังจากนั้นจะไมสามารถดําเนินการได 



รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15  หนาท่ี ๕๓ 

• ท่ีประชุม WRC-15 รองขอให ITU-R ทําการศึกษาประเด็นนี้ภายใต agenda 7 เพ่ือ
หาแนวทางทางเทคนิค/กฎเกณฑท่ีเหมาะสมตอไปมีมติดังนี้ 

Issue 7X-5: การขอแกไขจํานวน  test point ของ AP30/30A/30B ใน Table C of Annex 2 ของ 
Appendix 4 

(๑) ความเปนมา 

ประเทศตุรกีไดยื่นขอเสนอท่ีวา ตามขอมูล item C.11.a ในตาราง C ของ Annex 2 
ของ Appendix 4 ท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของพ้ืนท่ีใหบริการ กําหนดใหหนวยงานตองแจงจํานวน maximum 
of twenty test points on Earth ของแตละยานความถ่ีสําหรับ antenna beam หรือ radio astronomy 
antenna ของขายงานท่ียื่นตาม Appendices 30/30A/30B  ซ่ึงจุดทดสอบนี้ถูกใชเปนจุดอางอิงของขายงาน
ดาวเทียมเพ่ือใชในการคํานวณระดับคาการรบกวนและการลดระดับคา C/I  ดังนั้น จํานวนและการเลือกจุด
ทดสอบท่ีเหมาะสมจึงมีความสําคัญตอการปองกันพ้ืนท่ีใหบริการของขายงานดาวเทียมท่ีเปนไปตาม 
AP30/30A/30B  

ประเทศตุรกี จึงเสนอขอใหยกเลิกการจํากัดจํานวนของ test points ของ antenna 
beam หรือ radio astronomy antenna ของขายงานท่ียื่นตาม Appendices 30/30A/30B สําหรับแตละ
ยานความถ่ี  โดยขอใหมีการแกไขใน data item C 11.a ในตาราง C ของ Annex 2 ของ Appendix 4 

(๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหมีการแกไขใน data item C 11.a ในตาราง C ของ 
Annex 2 ของ Appendix 4 โดยเปลี่ยนจํานวน test point จาก ๒๐ จุดเปน ๑๐๐ จุด  ท้ังนี้ มีขอกําหนด
เพ่ิมเติมสําหรับการนําความถ่ีกลับมาใชงาน (ท่ีเปลี่ยนมาจาก allotment) ใน Appendix 30B Plan แลว
หนวยงานอาจจะเลือกจุด test point (ของ reinstated allotment) ท่ีอยูในเขตแดนของตนจํานวน ๒๐ จุด
ได 
Issue 7X-6: การขอแกไขในมาตรา 11.44, 11.44B, 11.49 และ 11.49.1 ท่ีมีความสัมพันธกัน เพ่ือเพ่ิมความ

โปรงใสและทําใหกระบวนการรักษาความถ่ีในทะเบียนความถ่ีหลักมีความงายยิ่งข้ึน  

(๑) ความเปนมา 

ประเทศรัสเซีย ไดยื่นขอเสนอขอแกไขขอบังคับวิทยุใหมีความสัมพันธและสอดคลองกัน 
เพ่ือเพ่ิมความโปรงใสและความสะดวกของ BR ในการรักษาความถ่ีไวในทะเบียนความถ่ีหลัก รวมท้ัง เพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหเกิดสถานะท่ีไมแนนอนของขายงานความถ่ีในชวงเวลา ๙๐ วันของการนําความถ่ีข้ึนใชงาน  โดย
มีขอพิจารณา ดังนี้ 

• การนําความถ่ีข้ึนใชงานบนสถานีอวกาศไมไดข้ึนอยูกับวาดาวเทียมนั้นอยูในตําแหนง
วงโคจรนานแคไหนแตจะข้ึนอยูท่ีกระบวนการท่ีเสร็จสมบูรณ (ดาวเทียมมีการรับ-สงสัญญาณในยานความถ่ีท่ี
แจงไว) ในการนี้ จึงเสนอขอลบขอกําหนดท่ีระบุวาดาวเทียมจะตองถูกใชงานท่ีตําแหนงวงโคจร ๙๐ วัน ออก
จากมาตรา 11.44B เพ่ือหลีกเลี่ยงการนําไปใชท่ีผิด พรอมกันนี้ ก็จําเปนตองแกไขในขอกําหนดท่ี ๑๑.๔๙ 
เพ่ือใหมีผลตอการขอระงับการใชงานความถ่ีท่ีมีการใชงานนอยกวา ๙๐ วัน 

• สนับสนุนใหใชกระบวนการตามมาตรา ๑๓.๖ เม่ือตองมีการชี้แจงขอมูลการใชงาน
ความถ่ี  ดังนั้น จึงเสนอใหนําขอกําหนดในมาตรา 11.44B ไปใชในกรณีท่ีวา หนวยงานจะตองแจงขอมูล
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ความถ่ี (รวมท้ังตามท่ี BR รองขอ) และยืนยันวามีการใชงานความถ่ีจริงตามคุณลักษณะท่ีแจงไว ณ ตําแหนงวง
โคจร กลาวคือ BR จะใชมาตรา ๑๓.๖ ในการรองขอขอมูลท่ีเปนไปตามมาตรา 11.44B 

• สนับสนุนใหมีการรวมขอกําหนดท่ีเก่ียวของ โดยใหอยูภายใตเรื่องท่ีเก่ียวกับการขอ
ระงับการใชงานความถ่ีท่ีมีการใชงานนอยกวา ๙๐ วัน ดังนั้น จึงเสนอใหแทรกมาตรา ๑๑.๔๙ ไวในสวนของ
กระบวนการขอระงับการใชงานความถ่ี กลาวคือ การระงับการใชงานความถ่ีท่ีไมมีการใชงานนานเกิน ๖ เดือน 
จะถูกนํามาใชกับดาวเทียมท่ีมีการใชงานความถ่ีนอยกวา ๙๐ วัน 

• ดังนั้น จึงเสนอขอแกไขในมาตรา 11.44B, 11.49, 11.49.1, ยกเลิก 11.44.2   
(๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหมีการแกไขในมาตรา ๑๑ เรื่อง การตรวจสอบเอกสาร
การแจงจดทะเบียนและการบันทึกความถ่ีไวในทะเบียนความถ่ีหลัก ในมาตรา ๑๑.๔๔ ดังนี้ 

• แกไขใน 11.44.1bis, 11.44Bbis, 11.48, 11.49  [ระบุความถ่ีและขอมูลท่ี BR 
ไดรับจะตองถูกตีพิมพ] 

• เพ่ิม footnote ในมาตรา 11.43.3, 11.44B1 [เปนการแกไขเง่ือนไขวันท่ีแจงและ
ขอมูลการนําความถ่ีข้ึนใชงาน], 11.44B.2 [เง่ือนไขท่ีถือวาเปนการใชงานความถ่ี] 

Issue 7X-7: การเปลี่ยนสถานะความถ่ีใน List ตาม Appendices 30/30A  จากชั่วคราวเปนถาวร  

(๑) ความเปนมา 

ประเทศนอรเวย ไดยื่นขอเสนอเก่ียวกับการรองขอเง่ือนไขสําหรับการบันทึกความถ่ี(ท่ี
การประสานงานยังไมแลวเสร็จ) ไวใน List (ในภูมิภาค ๑ และ ๓) โดยมีขอพิจารณา ดังนี้ 

• ตามมาตรา § 4.1.18 ของ Appendix 30 ระบุไววาความถ่ีใน List ท่ียัง
ประสานงานไมแลวเสร็จจะถูกระบุสถานะวาเปนความถ่ีชั่วคราว (provisional) แตจะถูกเปลี่ยนสถานะเปน
ถาวร (definitive) ถา BR ไดรับแจงวาความถ่ีใหมใน List ไดถูกใชงานพรอมกับความถ่ี(ท่ียังไมบรรลุขอตกลง) 
อยางนอย 4 เดือนโดยไมไดรับการทักทวงเรื่องการรบกวนกัน 

• ใน Appendix 30B ขอกําหนดท่ี §§ 6.25-6.29 ระบุวาความถ่ีใน List จะเปลี่ยน
จากชั่วคราวเปนถาวรเม่ือ BR ไดรับแจงวาไดบรรลุขอตกลงแลวท้ังหมด 

• กฎเกณฑสําหรับ unplanned และ planned band มีความแตกตางกัน กลาวคือ 
unplanned bands ใชเพียง single-entry protection criteria ขณะท่ี planned bands ใช reference 
situation(โดยคํานึงการรบกวนกันจากขายงานอ่ืนๆ ท่ีขอบเขตการคุมครองท่ีเปนไปตามการลดคาการรบกวน
กัน คือ 0.45 dB or 0.25 dB). 

• การบันทึกความถ่ีแบบถาวรไวใน List เห็นวา สถานการณของขายงานท่ีเปน 
"victim" (ประสานงานไมแลวเสร็จ) จะไมไดถูก updated และ RR ในปจจุบันก็ไมไดระบุชัดเจนวาเม่ือสถานะ
ของ "victim" เปลี่ยนไปแลว BR จะมีแนวทางปฎิบัติอยางไร  ในขณะท่ี Appendix 30B มีแนวทางปฎิบัติท่ีวา
สถานการณจะเปลี่ยนเม่ือไดบรรลุขอตกลงแลว  แตตาม Appendices 30/30A สถานะของขายงาน "victim" 
จะถูกปรับเม่ือมีการเปลี่ยนการบันทึกจากชั่วคราวเปนถาวร (หลัง 4 เดือนท่ีไมมีการทักทวง) 

• พบวาในชวง 4 เดือนแรกอาจจะยังไมเกิดการรบกวนกัน ดวยอาจยังไมมีการใชงาน
ท้ังของขายงาน "victim" และขายงานท่ีรบกวน แตอยางไรก็ตาม เม่ือสิ้นสุดระยะ 4 เดือน ขายงาน"victim" 
จะถูกปรับสถานะ (โดยปริยาย) เม่ือขายงานท่ีไดรับผลกระทบไมไดใหใหความตกลงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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• ดังนั้น เพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณนี้ WRC-15 ควรกําหนดวาขายงานจะปรับเปลี่ยน
สถานะใน List ภายใตมาตรา § 4.1.18 or 4.2.21A of Appendix 30 or 30A ไดเม่ือสามารถบรรลุขอตกลง
เทานั้น (ปรับใหเหมือนกับแนวทางปฎิบัติของ Appendix 30B)   

(๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 

• เห็นวาตาม § 4.1.18 ใน Appendices 30/30A ไดมีการระบุไวในกรณีของความถ่ีที่การ
ประสานงานยังไมแลวเสร็จนั้นการบันทึกความถ่ีใน List จะอยูในสถานะชั่วคราว แตความถ่ีจะเปลี่ยนสถานะเปนถาวร 
เมื่อ BR ไดรับการแจงวาความถ่ีใหมใน List ของภูมิภาค 1 และ 3 นั้นถูกใชงานพรอมกับความถ่ีที่อยูใน List แลวและ
อยูในสถานะ disagreement อยางนอย 4 เดือนแตไมไดรับการแจงทักทวงการรบกวนกัน  ในการบันทึกความถ่ีแบบ
ชั่วคราวไวใน List  สถานะ disagreement ของความถ่ีไมไดถูกเปลี่ยนแปลง  ซึ่ง RR ไมไดมีการระบุอยางชัดเจนวา
สถานะนี้จะถูกเปลี่ยนไปเมื่อไร ดังนั้น BR จะตองปรับแนวทางปฏิบัติดังกลาว โดยเห็นวาแนวทางในปจจุบันเมื่อ
สถานะ disagreement ของความถ่ีจะถูกปรับเปลี่ยนเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะของความถ่ีแบบชั่วคราวเปนถาวร 
(หลังจาก 4 เดือนโดยไมมีการทักทวง)   ประเด็นนี้เห็นวาถาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติปจจุบันในเร่ืองนี้
แลวจําเปนตองใหมีการศึกษาตอไป 

• รองขอให ITU-R ทําการศึกษาประเด็นนี้ภายใต agenda 7 เพื่อหาแนวทางทางเทคนิค/
กฎเกณฑที่เหมาะสมตอไป 

๒๔. ระเบียบวาระท่ี ๘ เรื่อง การพิจารณาลบช่ือประเทศออกจากขอสงวน 

๑) ความเปนมา 

ระเบียบวาระนี้ เปนระเบียบวาระท่ีมีอยูทุกครั้งของการประชุม WRC มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ขอใหประเทศสมาชิกพิจารณายกเลิกขอสงวน (หมายเหตุประกอบตารางกําหนดคลื่นความถ่ี) ท่ีประเทศตนเอง
ไดขอสงวนไวในการประชุมกอนหนานี้ หรือลบชื่อประเทศตนเองออกจากขอสงวนบางขอท่ีหลายประเทศไดมี
ขอสงวนรวมกัน 

ไมมีรายงาน CPM สําหรับระเบียบวาระนี้  

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยมีขอเสนอใหปรับปรุงเชิงอรรถระหวางประเทศท่ีมีชื่อประเทศไทยในเชิงอรรถ
ระหวางประเทศ ๕.๑๖๗ ๕.๑๖๗A ๕.๒๒๑ ๕.๔๑๘ และ ๕.๔๘๑  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหปรับปรุงเชิงอรรถระหวางประเทศท่ีมีชื่อประเทศไทยใน
เชิงอรรถระหวางประเทศ ๕.๑๖๗ ๕.๑๖๗A ๕.๒๒๑ ๕.๔๑๘ และ ๕.๔๘๑  

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป  
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๒๕. ระเบียบวาระท่ี ๙.๑.๑ เรื่อง การคุมครองกิจการเคล่ือนท่ีผานดาวเทียมในยานความถี่ ๔๐๖-
๔๐๖.๑ MHz 

๑) ความเปนมา 

ขอมติ ๒๐๕ (Rev.WRC-12) กําหนดให ITU-R ศึกษา พรอมเสนอแนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือ
คุมครองกิจการเคลื่อนท่ีผานดาวเทียม (MSS) ในยานความถ่ี ๔๐๖-๔๐๖.๑ MHz ท่ีใชงานโดยระบบ Cospas-
Sarsat ซ่ึงเปนระบบเตือนภัยและใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีเกิดเหตุ ชวยในการติดตามและคนหา (search and 
rescue: SAR)  

รายงาน CPM ไดมีขอเสนอใหแกไขปรับปรุงขอกําหนดใน Resoultion 205 เพ่ือใหมีการ
คุมครองท่ีพอเพียงตอการใชงานระบบ MSS ในยาน ๔๐๖-๔๐๖.๑ MHz และงายตอการตรวจหาสัญญาณการ
รบกวนในยาน ๔๐๖ MHz  โดยคํานึงถึงผูใชงานในปจจุบันและอนาคตในยานขางเคียง (adjacent band) 
ดวย  นอกจากนี้ WP4C ไดมีการจัดทํารางรายงานเบื้องตนของ ITU-R M. เรื่อง Protection of the 406-
406.1 MHz band ซ่ึงในรายงานไดระบุคา maximum permissible level ของการรบกวนกันเพ่ือใหมีการ
คุมครองระบบ Cospas-Sarsat ในยาน ๔๐๖-๔๐๖.๑ ดวย  โดยผลของการศึกษาดังกลาวจะไดถูกบรรจุไว 
Director Report to WRC-15 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนแนวทางการแกไข Resoultion 205 ตามท่ีระบุไว
ในรายงาน CPM  

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอบังคับวิทยุ ดังนี้ 

• แกไขใน Resolution 205 เพื่อใหมีการคุมครอง MSS ในยาน ๔๐๖-๔๐๖.๑ MHz 

• เพิ่มมาตรา 5.A911 ไวในตารางความถ่ีในยาน ๓๓๕.๔-๔๑๐ MHz (ระบุการใชขอมต)ิ  

๒๖. ระเบียบวาระท่ี ๙.๑.๒ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในการปรับลดระยะการประสานงาน 
(Coordination Arc) และการศึกษาความเหมาะสมของหลักเกณฑท่ีใชในการดําเนินการตาม
มาตรา ๙.๔๑ เพ่ือการประสานงานภายใตมาตรา ๙.๗ 

๑) ความเปนมา 

ดวยปจจุบันมีความตองการใชงานคลื่นความถ่ี/ตําแหนงวงโคจรจํานวนมาก โดยเฉพาะ
ขายงานดาวเทียมใหมๆ ท่ีมีปญหาในการใชคลื่นความถ่ี เนื่องจาก คลื่นความถ่ีดังกลาว ไดถูกใชงานโดย
ดาวเทียมเดิมท่ีมีจํานวนมาก รวมท้ัง ปญหาท่ีเกิดจากการยื่นเอกสารขายงานดาวเทียมในยานอ่ืนๆ อีกเปน
จํานวนมากท่ีตองเขาสูกระบวนการประสานงาน ดังนั้น เพ่ือใหขายงานดาวเทียมใหมสามารถเขาใชงานคลื่น
ความถ่ีไดงายข้ึนและขณะเดียวกันก็มีมาตรการคุมครองการใชงานของขายงานดาวเทียมท่ีใชงานอยูเดิม  
ท่ีประชุม WRC-12 จึงไดเห็นชอบใหปรับลดระยะการประสานงาน (Coordination arc) ในยาน ๖/๔ GHz, 
๑๔/๑๐/๑๑/๑๒ GHz และ ๒๑.๔-๒๒ GHz รวมท้ัง ไดมีขอมติท่ี ๗๕๖ (WRC-12) กําหนดให ITU-R 
ทําการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ เพ่ือให WRC-15 พิจารณาตอไป 
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Resolution 756 (WRC-12) resolves to invite ITU-R 
- resolves 1 : ทําการศึกษาถึงความเหมาะสมและประสิทธิผลของหลักเกณฑท่ี BR ใชใน

การคํานวณ (คา ∆T/T > ๖%) ตามมาตรา ๙.๔๑ วาขายงานดาวเทียมใดไดรับผลกระทบและมีความจําเปนท่ี
จะตองเขาสูกระบวนการประสานงานกับขายงานดาวเทียมท่ียื่นเอกสารข้ัน C โดยใหพิจารณาหาทางเลือกอ่ืนท่ี
เหมาะสมสําหรับยานความถ่ีท่ีถูกอางไวในขอมติดังกลาว 

- resolves 2 : ทําการศึกษาถึงความเหมาะสมในการลดระยะการประสานงาน 
(Coordination arc) ท่ีกําหนดไวใน Appendix 5 ของขอบังคับวิทยุสําหรับยานความถ่ี ๖/๔ GHz ๑๔/๑๐/
๑๑/๑๒ GHz และ ๓๐/๒๐ GHz  

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือกสําหรับ resolves 1 
ทางเลือก สาระสําคัญ 

Option 1A • สําหรับการระบุการรองขอใหมีการประสานงานโดย BR ภายใตมาตรา 9.7 นั้นยังคงใหเปนไป
ตามขอกําหนดของการใช coordination arc และ criteria อ่ืนตามที่ระบุไวใน Appendix 5  
สําหรับในยานความถ่ีที่ไมเปนไปตาม coordination arc criteria ใหใชคา C/I < C/N+X dB 

criterion แทนการใชคา ∆T/T > 6% ในปจจุบัน 

• สําหรับการถูกระบุวาใหรวม/ไมรวมขายงานเขาไวในกระบวนการประสานงานภายใตมาตรา 
9.41 นั้น ใหใชคา C/I < C/N+7 dB criterion ใน Section B3 ของ RoP แทนการใชคา 

∆T/T > 6%  สําหรับคานี้จะถูกใชในทุกกิจการของทุกยานความถ่ีที่เปนไปตามมาตรา 9.41 

• การตรวจสอบคาการรบกวนกันอยางรุนแรงภายใตมาตรา 11.32A นั้นจะอยูบนพื้นฐานของคา 
C/I criterion ตามที่ใชในมาตรา 9.41 และ 9.7 (ในยานที่ไมเปนไปตาม coordination arc 
criteria) แตทั้งนี้ ใหมีการเปลี่ยนจาก RoP ไปอยูใน RR นอกจากนี้ ยังเสนอใหเปลี่ยนมาใชคา 

C/I แทนคา ∆T/T criterion ดวยคา C/I จะเปนการพิจารณาคาพารามิเตอรของ satellite 
link เชน คา C/N ratio, ระดับของสัญญาณที่ตองการ เปนตน ซึ่งจะทําใหมีคาที่แนนอน และ
จะถูกนําไปใชในการประสานงานดาวเทียมระหวางประเทศตอไป 

Option 1B • ไมมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรา 9 รวมทั้ง มาตรา 9.7 และ 9.41 หรือ Appendix 5 

• การตรวจสอบคาการรบกวนกันอยางรุนแรงภายใตมาตรา 11.32A นั้น ใหนําคา pfd level (ที่
กําหนดเฉพาะในยาน 6/4 GHz และ 10/11/12/14 GHz)  มาใชแทนคา C/I criterion ที่ใชใน
ปจจุบัน  นอกจากนี้ ยังไดเสนอใหคงระดับ interference thresholds ไวใหเทาระดับที่กําหนด

ไวในปจจุบัน (∆T/T > 6%)  นอกจากนี้  การตรวจสอบคาการรบกวนกันอยางรุนแรงภายใต
มาตรา 11.32A  สําหรับยานความถ่ีอ่ืนๆ ยังคงใชคา C/I criterion ตามที่กําหนดไวใน RoP  

Option 1C เหมือนกับ Option 1B แตเสนอใหใชคา pfd threshold สําหรับยาน 6/4 GHz และ 
10/11/12/14 GHz ในสวนของขายงานดาวเทียมที่อยูนอกเหนือเสน coordination arc 

Option 1D ไมแกไขขอบังคับวิทย ุ

ทางเลือกสําหรับ resolves 2 
ทางเลือก สาระสําคัญ 

Option 2A • ในยานความถ่ีตาม item 1) ของ Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ใหมีการลดคา 
coordination arc จาก ±8° เปน ±6° 
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ทางเลือก สาระสําคัญ 

• ในยานความถ่ีตาม item 2) ของ Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ใหมีการลดคา 
coordination arc จาก ±7° เปน ±5° 

• ในยานความถ่ีตาม item อ่ืนๆ ใน Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ไมใหมีการเปลี่ยนคา 
coordination arc  

Option 2B • ในยานความถ่ีตาม item 1) ของ Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ใหมีการลดคา 
coordination arc จาก ±8° เปน ±6° 

• ในยานความถ่ีตาม item 2) ของ Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ใหมีการลดคา 
coordination arc จาก ±7° เปน ±5° 

• ในยานความถ่ีตาม item 3) และ 7) ของ Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ใหมีการลดคา 
coordination arc จาก ±8° เปน ±6° 

• ในยานความถ่ีตาม item 4), 5), 6), 8) ใน Table 5-1 ของ Appendix 5 นั้น ไมใหมีการ
เปลี่ยนคา coordination arc 

Option 2C ไมแกไขขอบังคับวิทย ุ

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 
ประเทศไทยสนับสนุน Option 1C (ใชคา pdf threshold ในยาน 6/4 GHz, 10/11/12/14 

GHz สําหรับดาวเทียมท่ีอยูนอกเหนือ coordination arc) และ Option 2A (ลดคา coordination arc = 
๒ องศา) 

๓) ผลการประชุม WRC-15 
ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 

• ไมเลือก method (compromise) 

• แกไขในมาตรา 11.32A โดยการเพิ่ม footnote (11.32A.2) ในมาตรา 11.32A  

• แกไขใน Table 5-1 Technical conditions for coordination (ลดไป 1 องศา) สําหรับยาน C 
คือจาก ±8° เปน ±7° องศา/ ยาน Ku คือจาก ±7° เปน ±6° องศา 

• ยกเลิก Resolution 756 

• เพิ่มขอมติใหม [1C912] วาดวยเร่ือง Application of pfd criteria to assess the potential 
for harmful interference under No.11.32A for fixed-satellite and broadcasting-satellite service 
networks in the 6 GHz and 10/11/12/14 GHz bands not subject to a Plan 

๒๗. ระเบียบวาระท่ี ๙.๑.๓ เรื่อง การใชตําแหนงวงโคจรดาวเทียมและความถี่ท่ีใชงานรวมเพ่ือชวย
ใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถใชงานสําหรับกิจการโทรคมนาคมสาธารณะระหวางประเทศ 
(international public telecommunication services) 

๑) ความเปนมา 

ตามขอมติ ๑๑ (WRC-12) ITU-R และ ITU-D ใหความรวมมือกันในเรื่องท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี
และกฎเกณฑการใชงานดาวเทียม เพ่ือชวยใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถพัฒนาและใชงานขายสื่อสาร
ดาวเทียมในการใหบริการกิจการดาวเทียมได โดย ITU-R จะตองดําเนินการศึกษาเพ่ือกําหนดวาจําเปนท่ีตองมี
การเพ่ิมเติมในมาตรการของขอบังคับวิทยุ เพ่ือสงเสริมใหสามารถใชงานสําหรับกิจการโทรคมนาคมสาธารณะ
ระหวางประเทศโดยผานทางเทคโนโลยีดาวเทียม 



รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15  หนาท่ี ๕๙ 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Option A  ไมแกไขขอบังคับวิทย ุ
Opion B จําเปนท่ีตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมและแกไขเพ่ิมเติมในขอมติท่ี ๑๑ ตอไป ภายหลังการประชุม 

WRC-15 หากมีการรองขอ การศึกษาท้ังหมดของ ITU-R ควรจะอยูบนขอบเขตของ RR ใน
ปจจุบัน และขายงานดาวเทียมควรไดการปฎิบัติบนพ้ืนฐานเดียวกัน 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Option A ไมใหแกไขขอบังคับวิทยุ 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นวา RA-15 ไดเห็นชอบตอ Resoultion ITU-R 69 วาดวยเรื่อง 
Development and deployment of international public telecommunications via satellite in 
developing countries เพ่ือทําการศึกษาและพัฒนาการใชดาวเทียมสําหรับกิจการโทรคมนาคมสาธารณะ
ระหวางประเทศในประเทศกําลังพัฒนา แลวนําเสนอตอท่ีประชุม WRC-19  ดังนั้น จึงเห็นวาขอมติท่ี 
11(WRC-12) และขอมติ ITU-R 69 มีวัตถุประสงคท่ีเหมือนกัน จึงเห็นชอบใหยกเลิก Resolution 11 (WRC-
12)  และไมใหมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับวิทยุท่ีพิจารณาภายใต agenda 9.1 (9.1.3) 

๒๘. ระเบียบวาระท่ี ๙.๑.๔ เรื่อง การปรับปรุงและจัดรูปแบบของขอบังคับวิทยุ 

๑) ความเปนมา 

ขอมติ ๖๗ มอบหมายให ITU-R (โดย Working Party 1B) ทําการศึกษาเพ่ือการพิจารณา
ทบทวนขอบังคับวิทยุ และเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติท่ีลาสมัยหรือไมเปนปจจุบัน และอาจรวมถึง
การยกเลิกหรือยุบรวมบทบัญญัติดังกลาวดวย 

รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 

ทางเลือก สาระสําคัญ 
Issue A: การแกไขขอบังคับวิทยุ มาตรา ๒ วาดวยการลบคํายอซ่ึงไมไดปรากฏในท่ีอ่ืนใดของขอบังคับวิทยุ 
Option A1 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ 
Option A2 ควรปรับปรุงแกไขโดยลบคํายอดังกลาวออกจากขอบังคับวิทยุ 
Issue B: การปรับปรุงแกไขชื่อมาตราบางมาตราของขอบังคับวิทยุ 
Option A1 ไมแกไขขอบังคับวิทยุ 
Option A2 ควรปรับปรุงแกไขมาตราท่ีลาสมัย ประกอบดวยมาตรา ๓๗  ๓๙  ๔๐  ๔๒  ๔๓  ๔๔  ๔๗  

๔๙  ๕๐  ๕๒ และ  ๕๓ 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุน Option A2 of Issue A and Option B2 of 
Issue B ตามท่ีปรากฏในรายงาน CPM 

๓) ผลการประชุม WRC-15 



รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15  หนาท่ี ๖๐ 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหปรับปรุง ขอบังคับวิทยุโดยลบคํายอ และยกเลิกมาตราท่ี
ลาสมัย  

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป  

๒๙. ระเบียบวาระท่ี ๙.๑.๕ เรื่อง การศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนการใชคล่ืนความถี่ 
๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz ของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมเพ่ือชวยการ
ปฏิบัติงานของเครื่องบินและการส่ือสารขอมูลอุตุนิยมวิทยา ในเขตภูมิภาคท่ี ๑ 

๑) ความเปนมา 

ขอมติ ๑๕๔ มอบหมายให ITU-R ศึกษาความเปนไปไดในการสนับสนุนการใชความถ่ีวิทยุ 
๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz ของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมเพ่ือชวยการปฏิบัติงานของ
เครื่องบินและการสื่อสารขอมูลอุตุนิยมวิทยา ในเขตภูมิภาคท่ี ๑ 

รายงาน CPM เสนอใหมีการแกไขขอมติ ๑๕๔ เพ่ือใหหนวยงานในภูมิภาค ๑ นําไปใชในการ
ประสานงาน การกําหนดและการจัดการความถ่ี โดยใหคํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับสถานีภาคพ้ืนดินใน
กิจการประจําท่ีผานดาวเทียม เพ่ือชวยการปฏิบัติงานของเครื่องบินและการสื่อสารขอมูลอุตุนิยมวิทยา ในยาน
ความถ่ีวิทยุ ๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz นอกจากนี้ ยังตองมีการพิจารณาแกไขใน RR. ๕.๔๓๐A (ท่ีใชในการอางอิง
ดวย) 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยมีความเห็นรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงเห็นวาประเด็นนี้ เปนการพิจารณาการใชงานความถ่ีท่ี
กําหนดใหเฉพาะประเทศในภูมิภาค ๑ และไมสนับสนุนใหนําเอากฎเกณฑท่ีแกไขแลวมาบังคับใชในภูมิภาค ๓ 

๓) ผลการประชุม WRC-15 
ท่ีประชุม WRC-15 มีมติใหแกไขใน Resolution 154 เพ่ือสนับสนุนการใชงานความถ่ีวิทยุใน

ยาน ๓๔๐๐-๔๒๐๐ MHz ของสถานีภาคพ้ืนดินในกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมเพ่ือชวยการปฏิบัติงานของ
เครื่องบินและการสื่อสารขอมูลอุตุนิยมวิทยา ในภูมิภาคท่ี ๑ (มีการเสนอใหอางอิงใน footnote 5.430A และ 
associated pfd limit โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเนื่อหาในขอมตินี้ พรอมท้ังให ITU แจง ICAO และ WMO 
เพ่ือทราบขอมตินี้ดวย)  

๓๐. ระเบียบวาระท่ี ๙.๑.๖ เรื่อง การศึกษาเพ่ือปรับปรุงนิยามของกิจการประจําท่ี สถานีประจําท่ี 
และสถานีเคล่ือนท่ี 

๑) ความเปนมา 

ขอมติ ๙๕๗ มอบหมายให ITU-R (โดย Working Party 1B รวมกับ Working Party 
5A/5C/5D) ทําการศึกษาเพ่ือพิจารณาทบทวนคํานิยามของกิจการประจําท่ี สถานีประจําท่ี และสถานี
เคลื่อนท่ี ตามท่ีปรากฏในขอบังคับวิทยุ มาตรา ๑ ใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน และศึกษาผลกระทบ
เก่ียวกับการปรับคํานิยามดังกลาวท่ีมีตอการประสานงาน การแจงจดทะเบียน และการบันทึกขอมูลการใช
ความถ่ีวิทยุใน ฐานขอมูลกลาง 



รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15  หนาท่ี ๖๑ 

  รายงาน CPM เสนอทางเลือกวา ไมควรแกไขขอบังคับวิทยุ เนื่องจากเห็นวานิยามของกิจการ
ประจําท่ี สถานีประจําท่ี และสถานีเคลื่อนท่ี มีความยืดหยุนตอการประยุกตใชงานของเทคโนโลยีใหมอยูแลว 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนการไมปรับปรุงคํานิยามของกิจการประจําท่ี สถานี
ประจําท่ี และสถานีเคลื่อนท่ี ตามท่ีปรากฏในขอบังคับวิทยุ มาตรา ๑ 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ไมแกไขขอบังคับวิทยุ และยกเลิก RESOLUTION 957 (WRC 12) 

๓๑. ระเบียบวาระท่ี ๙.๑.๗ เรื่อง แนวทางการบริหารคล่ืนความถี่สําหรับการบรรเทาสาธารณภัยและ
เหตุฉุกเฉิน 

๑) ความเปนมา 

ขอมติ ๖๔๗ รองขอใหประเทศตาง ๆ พิจารณากําหนดความถ่ีวิทยุท่ีใชสําหรับการบรรเทาสา
ธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน และแจงความถ่ีวิทยุดังกลาวให BR รับทราบ และจัดเก็บไวในฐานขอมูลกลาง และ
มอบหมายให ITU-R (โดย Working Party 1B) ทําการศึกษาเพ่ือจัดทําแนวทางปฏิบัติในการบริหารคลื่น
ความถ่ีสําหรับปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและเหตุฉุกเฉินตอไป 

ขอมติ ๖๔๔ กําหนดให ITU-R ศึกษาเก่ียวกับระบบวิทยุคมนาคมเพ่ือใชสําหรับการบรรเทา
สาธารณภัยและเหตุฉุกเฉิน 

 รายงาน CPM เสนอทางเลือกสําหรับระเบียบวาระนี้ ดังนี้ 
ทางเลือก สาระสําคัญ 

Option A แกไขขอมติ ๖๔๗ โดยรวมสาระสําคัญของขอมติ ๖๔๔ ไวดวย และลบขอมติ ๖๔๔ 
Option B แกไขเฉพาะขอมติ ๖๔๗ โดยย้ําเรื่องการแจงขอมูลความถ่ีวิทยุท่ีเปนปจจุบันให BR ทราบ 
Option C ลบขอมติ ๖๔๗ และแกไขขอมติ ๖๔๔ โดยตัดสวนท่ีอางอิงขอมติ ๖๔๗ ออก 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนทางเลือก Option B ตามท่ีปรากฏในรายงาน 
CPM   

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหแกไขขอมติ ๖๔๗ โดยรวมสาระสําคัญของขอมติ ๖๔๔ ไว
ดวย และยกเลิกขอมติ ๖๔๔ ท้ังนี้ ขอมติ ๖๔๗ ท่ีแกไขปรับปรุงแลว มุงเนนใหสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ โดยกลุมศึกษาท่ีเก่ียวของ ทําการศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการแจงเตือน การคาดการณ
ลวงหนา การระบุเหตุ และการปองกันและบรรเทาตาง ๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุภัยพิบัติข้ึน และขอใหประเทศ
สมาชิกจัดสงขอมูลเก่ียวกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบและคลื่นความถ่ีตาง ๆ ท่ีสามารถใชไดสําหรับกรณีท่ีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติใหสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศทราบและรวบรวมไวในฐานขอมูล 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 
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สํานักงาน กสทช. เห็นควรดําเนินการใหสอดคลองตามขอมติ ๖๔๗ ท่ีแกไขปรับปรุงตามผล
การประชุม WRC-15 และเขารวมกิจกรรมกลุมศึกษาท่ีเก่ียวของในเรื่องดังกลาวตอไป  

๓๒. ระเบียบวาระท่ี ๙.๑.๘ เรื่อง การพิจารณากฎระเบียบเกี่ยวกับดาวเทียมขนาดเล็ก (Nano- 
and picosatellites) เพ่ือใหเปนไปตามขอมติ ๗๕๗ 

๑) ความเปนมา 
ขอมติ ๗๕๗ ของท่ีประชุม WRC-12 ไดเห็นชอบให BR Director รายงานผลการศึกษา

เก่ียวกับการพิจารณาคุณลักษณะของกฎเกณฑสําหรับบังคับใชกับ Nano- และ picosatellites ตอท่ีประชุม 
WRC-15 และ WRC-18   

รายงาน CPM สรุปการดําเนินการของ ITU-R เพ่ือจัดทําเปนรายงานของ BR Director ดังนี้ 

(๑) ITU-R ไดจัดทํา (ราง) รายงานท่ีเก่ียวของ ๒ ฉบับ  
 รายงานฉบับใหม ITU-R SA.2312 [Nano/picosat characteristics] วาดวยเรื่อง 

Characteristics, definitions and spectrum requirements of nano satellites and picosatellites, 
as well as systems composed of such satellites  ซ่ึงจะระบุถึง คํานิยามของ Nanosatellite 
(ดาวเทียมท่ีมีขนาด ๑-๑๐ kg)/ Picosatellite (ดาวเทียมท่ีมีขนาด ๐.๑-นอยกวา ๑ kg), การกําหนด
คุณลักษณะทางเทคนิคและยานความถ่ี, programmatic timeline, การปลอยดาวเทียม, การเปรียบเทียบ
ระบบ/คุณลักษณะทางเทคนิคระหวางดาวเทียมดั้งเดิมกับ nano/pico satellites, อุปกรณสื่อสารและความถ่ี
ท่ีใชงาน และประสบการณการใชงาน เปนตน 

 รางรายงานฉบับใหม ITU-R SA. [Nano/picosat current practice] วาดวยเรื่อง 
Current practice and procedures for notifying space networks currently applicable to nano-
and picosatellites ซ่ึงจะระบุถึง แนวทางปจจุบันและกระบวนการดําเนินงานของ BR สําหรับการแจง
ขายงานดาวเทียม nao/pico, การใช Appendix 4 สําหรับกําหนดคุณลักษณะทางเทคนิค, กฎเกณฑ/มาตรา
ของ RR ท่ีนํามาบังคับใช เปนตน ซ่ึงท่ีประชุม WP7B (เม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๕๗) เห็นชอบและกําหนดให
ดําเนินการจัดทําเปนรายงานฉบับใหมใหแลวเสร็จในท่ีประชุม WP7B ครั้งตอไป (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘) 

(๒) ITU-R เสนอให BR ประเทศสมาชิก และผูท่ีเก่ียวของในการพัฒนาดาวเทียม 
nanosatellites และ picosatellites ศึกษาและสรางความตระหนักรูเก่ียวกับกฎระเบียบของขายงาน
ดาวเทียม  

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนใหมีการแกไขใน Resoulution 757 โดยเห็นวา
ประเด็นนี้ควรอยูในการพิจารณาตอไปภายใต agenda ท่ีชัดเจนท่ีเก่ียวกับกฎเกณฑสําหรับดาวเทียม 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติ ดังนี้ 

• เห็นวา RA-15 ไดเห็นชอบตอ Resoultion ITU-R 68 (ITU-R[EUR/SMALL SAT] วาดวยเร่ือง 
Improving the dissemination of knowledge concerning the applicable regulatory procedures for 
small satellites, including nanosatellites and picosatellites) เพื่อพัฒนาองคความรูในการใชกฎกติกาสําหรับ
ดาวเทียมขนาดเล็ก รวมถึงดาวเทียม nano/pico  แตทั้งนี้ ขอมติดังกลาวไมไดระบุถึงประเด็นของขอบังคับวาดวย
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เร่ือง  การประสานงานและการแจงจดทะเบียนสําหรับ nano/pico ดังนั้น จึงเห็นวาประเด็นนี้ควรไดรับการพิจารณา
ภายใต agenda (item 7) ที่กําหนดของ WRC ตอไป 

• ยกเลิก Resolution 757 (WRC-12)  และไมใหมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับวิทยุที่พิจารณา
ภายใต agenda 9.1 (9.1.8) 

•  ใหระบุไวในรายงาน WRC-15 ถึงขอสังเกตของประเทศ AFS, AGL, BOT, COD, LSO, MAU, 
MDG, MOZ, MWI, NMB, SEY, SWZ, TZA, ZMB,  ZWE ที่เห็นชอบตามขอมติของที่ประชุมฯ ที่วาประเด็นนี้ควรมี
การศึกษาตอไป และเห็นวาการการพัฒนาและการใชงานของ nano/picosatellites นั้นอาจตองใชกฎเกณฑที่ตอง
คํานึงถึงดาวเทียมที่มีวงโคจรระยะสั้น, อายุการใชงานที่นอย รวมถึง ภารกิจเฉพาะ ดังนั้น ประเทศดังกลาวจึงรอง
ขอให ITU-R พิจารณาแกไขกฎเกณฑที่ใชงานในปจจุบันใหสามารถนํามาใชกับ nano/picosatellites ได และใหอยู
ภายใตการดําเนินงานของ agenda 7 

๓๓. ระเบียบวาระท่ี ๙.๒ เรื่อง การพิจารณาในประเด็นของความยุงยากและความไมสอดคลองกัน
ของการใชขอบังคับวิทยุ 

ประเด็นท่ี ๑ Regulatory clarification for the operation of ESOMPS under ITU RR No. 
5.526 (การแกไขขอกําหนดสําหรับการใชงานความถ่ีเพ่ิมเติมภายใตมาตรา 5.526) 

๑) ความเปนมา 

ท่ีประชุม WARC-92 ไดเห็นชอบตอมาตรา 5.526 (รวมท้ังบางสวนในขอกําหนดมาตรา 
5.527, 5.528, 5.529) ท่ีระบุให earth station ท่ีระบุท่ีตั้งท่ีชัดเจน/ไมระบุท่ีตั้งท่ีแนนอน/เคลื่อนท่ี สามารถ
ใชงานกับขายงานไดท้ังในกิจการประจําท่ีผานดาวเทียมและกิจการเคลื่อนท่ีผานดาวเทียม  แตท้ังนี้ ถอยคําท่ี
ใชใน footnote ภายใตมาตราดังกลาวยังไมมีความชัดเจนวาจะสามารถใชงานกับสถานีดาวเทียมภาคพ้ืนดิน
บนแพลตฟอรมเคลื่อนท่ี (Earth stations on mobile platform: ESOMPs) ไดเพียงพอแคไหน  และ
ประเด็นนี้ก็ไดมีการพิจารณาในท่ีประชุม ITU-R ท่ีเก่ียวของแลวพบวาไมมีความยุงยากในเชิงเทคนิค แตมีความ
ไมชัดเจนในเชิงการใชงานและกฎขอบังคับ  ถึงแมวาประเด็นนี้จะถูกระบุไวในรายงานของ BR Director ตอท่ี
ประชุม WRC-15 เพ่ือพิจารณาในเรื่องท่ี BR ไดแจงเวียนใหประเทศสมาชิกทราบในเรื่องการกําหนดสัญลักษณ 
(new class of earth station UC) สําหรับ earth station ท่ีใชงานเคลื่อนท่ีรวมกับ space station ใน
กิจการ FSS ในยาน 19.7 – 20.2 GHz และ 29.5 – 30.0 GHz ในภูมิภาค 2 และ 20.1 – 20.2 GHz และ 
29.9 – 30.0 GHz ในภูมิภาค 1 และ 3 เพ่ือใชในการยื่นเอกสารขายงานดาวเทียมของกิจการ FSS และ MSS 
ท่ีใชระหวาง space station ในกิจการ FSS และ earth station (ในขณะท่ีเคลื่อนท่ี) ภายใตมาตรา 5.526 
เทานั้น 

ในการนี้ ไดมีขอเสนอท่ีวา มาตรา 5.526 นั้น บังคับใชเฉพาะในบางสวนของยาน 19.7 - 
20.2 GHz และ 29.5 - 30.0 GHz ในภูมิภาค 1 และ 3 เทานั้น ดังนั้น เพ่ือใหสามารถใชงานกับระบบ 
ESOMPs ไดอยางเต็มท่ี จึงเสนอขอใหมีการขยายการใชงานความถ่ีตาม RR 5.526 ใหไดท้ังยาน 19.7 - 20.2 
GHz และ 29.5-30.0 GHz ในภูมิภาค 1 และ 3 (โดยไมไปกระทบตอการใชงาน earth station/satellite ใน
กิจการ FSS และ MSS)  เพ่ือให ESOMPs สามารถขยายการใชงานไปจนถึงยาน 29.5-30.0 GHz และ 19.7 - 
20.2 GHz ใหเหมือนกันท้ัง 3 ภูมิภาค 

เสนอขอใหมีการแกไขขอกําหนดสําหรับการใชงานความถ่ี (ตามตารางกําหนดความถ่ีใน
มาตรา 5) เพ่ือใหมีการขยายการใชงานความถ่ีสําหรับ ESOMPs  และเพ่ิมขอมติใหม วาดวยเรื่อง Use of the 
frequency bands 19.7-20.2 GHz and 29.5-30.0 GHz by earth stations in motion 
communicating with geostationary space stations in the fixed-satellite service 
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๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 

• WRC-15 เห็นชอบใหมีการขยายการใชงานความถ่ีตาม RR 5.526 ใหครอบคลุมไดทั้งยาน 19.7 
- 20.2 GHz และ 29.5-30.0 GHz ในภูมิภาค 1 และ 3 เพื่อใหสถานีดาวเทียมภาคพื้นดินบนแพลตฟอรมเคลื่อนที่ 
[Earth Stations on Mobile Platforms (ESOMPs)] สามารถขยายการใชงานไปจนถึงยาน 29.5-30.0 GHz และ 
19.7 - 20.2 GHz ใหเหมือนกันทั้ง 3 ภูมิภาค 

• แกไขขอกําหนดในมาตรา 5.526, 5.528 และ 5.529 ใหสามารถใชไดทุกภูมิภาค 

• แกไขในตารางกําหนดความถ่ีในมาตรา 5 ในยาน 18.4-22 GHz, 24.75-29.9 GHz, 29.9-34.2 
GHz โดยการเพิ่มเงื่อนไขการใชงานในขอกําหนด (ADD 5.5X) 

• เห็นชอบใหเปลี่ยนคําวา ESOMPS เปลี่ยนเปน Earth Stations in Motion 

• เห็นชอบตอขอมติใหม [ES_IN_MOTION] (WRC-15) วาดวยเร่ือง Use of the frequency 
bands 19.7-20.2 GHz and 29.5-30.0 GHz by earth stations in motion communicating with 
geostationary space stations in the fixed-satellite service ที่กําหนดวาการใชงานสถานีอวกาศเคลื่อนที่
สําหรับกิจการ FSS จะตองเปนไปตามขอมตินี้ 

ประเด็นท่ี ๒ ขอแกไขในขอมติ 212 (การใชงาน IMT ในยาน 1 885-2 025 MHz และ 2 110-2 
200 MHz) 

๑) ความเปนมา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอขอพิจารณาท่ีวา ระบบ IMT มีองคประกอบท้ังกิจการ 
terrestrial และ satellite  และแมวาจะมีแนวโนมของผูใชงาน mobile (ท่ีใชงานแบบ global roaming) 
เพ่ิมข้ึน แตในสวนของดาวเทียมก็เปนองคประกอบท่ีสําคัญของระบบ IMT  โดยเฉพาะสําหรับใชงานในกิจการ
ฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติ ดวยเหตุนี้ การกําหนดยานความถ่ี IMT จะตองคํานึงถึงการใชงานของท้ังสอง
กิจการประกอบดวย 

WARC-92 ไดกําหนดใหความถ่ีสําหรับ IMT ท้ังหมด 230 MHz (ซ่ึงจะรวมถึงยาน 1 885-2 
025 MHz และ 2 110-2 200 MHz)  ตามขอมติ 212(WRC-07) ระบุไววาใหใชงาน IMT ในสวนของ 
satellite ในยาน 1 980-2 010 MHz and 2 170-2 200 MHz รวมกับการใชงานในสวนของ terrestrial ใน
ยานท่ีระบุไวในขอ 5.388 (ท่ีใหพัฒนาใหใชงานสําหรับ IMT ท้ังหมด)  นอกจากนี้ Recommendation ITU-R 
M.2047 ไดตีพิมพไววาในยาน 1 980-2 010 MHz and 2 170-2 200 MHz ใหถูกพิจารณาเปน candidate 
band สําหรับ air interface ของ IMT(satellite) และ radio interface อีกดวย ซ่ึงผลการศึกษาของ WRC-
15 ก็เห็นชอบตอการทบทวนกระบวนการของ Recommendation ITU-R M.1036-4 ท้ังหมด โดยเฉพาะการ
แกไขท่ีใหรวมยาน 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz ไวเปนยาน additional และ extended 
สําหรับการใชงาน IMT(terrestrial)  ท้ังนี้ ผลการศึกษาระบุวามีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการศึกษาถึงการ
ใชงานรวมกันไดของท้ังสองระบบ  อยางไรก็ตาม ยังมีความเห็นท่ีแตกตางท่ีวาการศึกษาในประเด็นของ
กฎเกณฑขอบังคับและกลไกของการประสานงานของการใชงานรวมกันนั้นควรไดรับการศึกษาใหแลวเสร็จ
กอนการเห็นชอบใหเพ่ิมเติมยานความถ่ีสําหรับ IMT(terrestrial) หรือไม 

ปจจุบันมีหลายประเทศท่ีมีการใชงานแลวท้ังดาวเทียมและ mobile-satellite service(MSS) 
แลวในยาน 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz (และ MSS จะถูกใชงาน global ในอนาคต) และมี
จํานวนประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึนท่ีกําหนดใหใชงานในยานนี้สําหรับ IMT(terrestial)  แตผลการศึกษาในปจจุบัน
ระบุวาท้ังใน co-coverage area และ in adjacent service area ของท้ังสองระบบยังไมสามารถใชงาน
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รวมกันได  นอกจากนี้ ในยาน 2 170-2 200 MHz สําหรับ MSS(space-to-Earth) นี้ Appendix 5 ได
กําหนดคาทางเทคนิคสําหรับการประสานงานระหวาง FS/MS station และ MSS space station (Table 5-
2 กําหนดคาการประสานงานในยาน 2 160-2 170 MHz (Region 2) and 2 170-2 200 MHz (all Regions) 
ใหคุมครองมิให terrestrial ใชงาน IMT)  และในยาน  1 980-2 010 MHz สําหรับ MSS (Earth-to-space) 
ยังไมมีการกําหนดกฎเกณฑขอบังคับ/เทคนิคสําหรับใชในการประสานงานระหวางสถานีอวกาศ MSS และ
สถานี FS/MS  

การขาดกฎเกณฑสําหรับการประสานงานระหวง MSS และ MS (IMT)  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจึงเสนอขอใหมีการแกไขในขอมติ 212 (การใชงาน IMT ในยาน 1 885-2 025 MHz และ 2 
110-1 200 MHz) เพ่ือทําการศึกษาในเรื่อง ขอกําหนด/ขอเทคนิคเพ่ือใหมีการคุมครองสถานีอวกาศ MSS ใน
ยาน  1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 MHz จากสถานี MS  

๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 

• เห็นชอบตอการแกไขใน Resolution 212 (การใชงาน IMT ในยาน  1 885-2 025 MHz และ 
2 110-2 200 MHz) เพื่อใหมีการศึกษามาตรการทางเทคนิคและการใชงานเพื่อใหสามารถใชงานรวมกันไดระหวาง 
IMT (terrestrial) ในกิจการ MS กับ IMT (satellite) ในกิจการ MSS ในยาน 1 980-2 010 MHz และ 2 170-2 200 
MHz ซึ่งยานนี้สามารถใชงานรวมกันไดระหวาง MS และ MSS  

• ให ITU-R ทําการศึกษาแลวนําเสนอไวใน Director Report ตอ WRC-19  

ประเด็นท่ี ๓ เสนอใหจัดทําขอมติใหมวาดวยเรื่องการใชงาน  NGSO FSS ในยาน C-BAND  

๑) ความเปนมา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพิจารณาในรายงานของ BR Director ในเรื่องการศึกษาถึงการใชคา
กําลังสงสําหรับระบบ non-GSO ท่ีใชงานตามคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีแตกตางกับคาจํากัดทางเทคนิคท่ีถูก
กําหนดไว  ซ่ึงรายงานไดแนะนําวา ITU-R อาจจะทบทวนมาตรา 21 และ 22 (power limit) โดยการคํานึงถึง
คุณลักษณะของขายงานท่ีถูกยื่นและแนวโนมของการการเพ่ิมข้ึนในการใชงานระบบ non-GSO FSS เพ่ือให
แนใจวากิจการปจจุบันไดรับการคุมครองอยางพอเพียง 

มาตรา 21/22 เปนขอกําหนดสําหรับการใชงาน non-GSO FSS (co-primary) ซ่ึงไดระบุคา 
uplink/downlink equivalent power flux-density (epfd↑and epfd↓) limits เพ่ือคุมครองขายงาน 
GSO จากการรบกวนท่ียอมรับไมไดตามมาตรา 22.2 และ downlink power flux-density (pfd) limits ใน
มาตรา 21.16 (ท่ีคุมครอง terrestrial)  ตามโครงสรางของวงโคจรรูปวงรี (highly-elliptical orbit - HEO) 
จะถูกเสนอเม่ือคาจํากัดไดรับการเห็นชอบ คือ จะจํากัดคา epfd limits ในยาน 3 700-4 200 MHz (space-
to-Earth)  และ 5 925-6 725 MHz (Earth-to-space) มากกวาในยาน FSS อ่ืนๆ  นอกจากนี้ คา pfd ใน
ยาน 3 700-4 200 MHz คือ 8dB จะจํากัดสําหรับ non-GSO มากกวา GSO ในองศา 25° to 90° (แมวาไมมี
ความแตกตางในยาน FSS อ่ืนๆ) และองศาท่ีนอยกวา 25° จะข้ึนอยูกับจํานวนของดาวเทียม non-GSO (in a 
given hemisphere) ตามขอ 21.16.15  ซ่ึงขอกําหนดท่ีใชกับระบบ HEO จะตองไดรับการพิจารณาเพราะวา
ระบบสวนใหญใน non-GSO ท่ีดาวเทียมในซีกโลกหนึ่งจะไมสามารถมองเห็นไดจากสถานีภาคพ้ืนโลก  

การใชงาน non-GSO ในยาน C band ไมเหมือนการใชงานในระบบ non-GSO แตกอน 
ดังนั้น จึงเสนอใหจัดทําขอมติใหมท่ีรองขอให ITU-R ทําการศึกษาในมาตรา 21/22 ถึงคา power limit ท่ีใช
งานกับ non-GSO ในยาน 3 700-4 200 MHz and 5 925-6 725 MHz และพัฒนาคาท่ีเหมาะสมเพ่ือใชงาน
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ในยาน 4 500-4 800 MHz and 6 725-7 025 พรอมระบุไวในรายงานวา กิจการปจจุบันตองไดรับการ
คุมครองอยางพอเพียงดวย 

๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 

• เห็นชอบตอขอมติใหม [A92-NGSO FSS C-BAND]  วาดวยเร่ือง Study of technical and 
operational issues and regulatory provisions for new non-GSO systems in the 3 700-4 200 MHz, 4 
500-4 800 MHz and 5 925-6 425 และ 6 725-7 025 MHz frequency bands allocated to the FSS  

• ให ITU-R ทําการศึกษาแลวนําเสนอไวใน Director Report ตอ WRC-19  

ประเด็นท่ี ๔ การพิจารณากฎเกณฑการใชงาน สําหรับ suborbital flight vehicles 

๑) ความเปนมา 

ประเทศเนเธอรแลนดและสวิตเซอรแลนด ไดพิจารณา Director's Report ในเรื่อง Launch 
vehicles and suborbital flights  BR พบวามีบางหนวยงานท่ีใชกระบวนการตามมาตรา 9 สําหรับจด
ทะเบียนความถ่ีท่ีใชใน  satellite launch vehicles and suborbital flights  รวมท้ัง โครงการการพัฒนา
เพ่ือใช suborbital flight vehicles  ซ่ึงยานดังกลาวจะอยูในอวกาศในชวงเวลาอันสั้น (2-3 นาทีหรือชั่วโมง
กวาไปจนถึงสองสามวัน) กอนกลับสูพ้ืนโลก  ซ่ึง WRC ควรมีการพิจารณาในประเด็น คําจํากัดความ/การ
กําหนดกิจการ/กระบวนวิธีดําเนินการเพ่ือใชงานและใหแจงขอมูลสถานี/ยานให BR ทราบ ในการนี้  จึงเสนอ
ให ITU-R ทําการศึกษาและพิจารณากฎเกณฑการใชงานสําหรับ suborbital flight vehicles ตอไป 

๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 

• เห็นชอบตอขอมติใหม [COM5/7] วาดวยเรื่อง Stations on board sub-orbital 
vehicles ท่ีใหมีการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรการทางเทคนิคและการปฏิบัติสําหรับสถานีท่ีใชงาน on board 
ของ sub-orbital vehicles เพ่ือปองกันการรบกวนระหวางกิจการวิทยุคมนาคม รวมท้ัง ศึกษาการใชงานยาน
ความถ่ี(สําหรับบรรจุเปน new agenda สําหรับ WRC-23) 

• ใหนําเสนอผลการศึกษาไวใน Director report ตอท่ีประชุม WRC-19 ตอไป ท้ังนี้ ใหแจง
ขอมตินี้ใหองคการ United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS), 
ICAO และองคการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของทราบ 

ประเด็นท่ี ๕ การแกไขกฎเกณฑสําหรับการแจงจดทะเบียน  typical earth station in FSS 

๑) ความเปนมา 

ตามรายงาน BR Director  ระบุวาตามขอบังคับวิทยุยังไมมีการการกําหนดกฎเกณฑของการ
แจงจดทะเบียนสําหรับ typical earth stations in Fixed-satellite service (FSS) แต BR ไดรับการยื่นเรื่อง  
ภายใตตามมาตรา 9 และ 11 รวมท้ัง ตามมาตรา 11.17 ท่ีหนวยงานเขาวาเปนกระบวนการท่ีไมตองแจงขอมูล
ตําแหนงท่ีชัดเจนและยื่นเอกสารในรูปของ single notice แทนท่ีจะเปน multiple notices 

ประเทศอินโดนีเซียไดยื่นขอพิจารณาในประเด็นนี้ โดยเห็นวา individual earth station 
ควรไดรับการประสานงานและสามารถแจง ITU ได ขอบเขตของ typical earth station ไดรับการพัฒนาและ
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ถูกใชในระหวางการประสานงานของขายงานดาวเทียมโดยเฉพาะการใชงาน FSS  แตอยางไรก็ตามเห็นวา 
ตามมาตรา 11.17 ยังไมไดรับการยอมรับใหแจงจดทะเบียนไดในรูปของ typical earth station 

มีขอเสนอแนะตอมาท่ีวาขอมูลท่ีอาจไดรับการรองขอใหยื่นและจดทะเบียน typical FSS 
earth station ควรไดรับการระบุไว (Appendix 4 (item C.10.d) ท่ีใหระบุขอมูลสําหรับ typical earth 
station รวมท้ังพ้ืนท่ีใหบริการ และจํานวนของสถานีท่ีใชงาน/ associated space station)  

BR ไดรับการรองแจงการจดทะเบียนและถูกรองขอใหยอมรับการเปน international 
recognition ตอ earth station จํานวนมากท่ีใชงานสายอากาศขนาดเล็ก (TVROs, DTH, VSAT)  ท่ีใชงานใน
ยาน FSS และในยาน 5 850-6 725 MHz และ 3 400-4 200 MHz เหนือเขตแดนของประเทศตน ดวยเหตุนี้ 
จึงไดมีขอเสนอถึงความยุงยากของการใชขอกําหนดให WRC-15 พิจารณาและกําหนดกระบวนการท่ีเก่ียวของ
ตอไป รวมท้ัง กําหนดตัวอยางของแบบฟอรมการแจงขอมูลตาม Appendix 4 ให BR ทราบ 

๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 

• ที่ประชุมไดมีการพิจารณาในประเด็นนี้และมีการการวิเคราะหในประเด็นของ "การรบกวน" 
ประกอบดวย และไดมีมติเห็นวา ITU-R จําเปนตองมีการศึกษาในประเด็นนี้กอนที่จะทําการแกไขในกฎขอบังคับที่
เก่ียวของ 

• WRC-15 เห็นชอบที่ให BR ออกหนังสือเวียนพรอมแบบฟอรมทั่วไป ตามแตที่หนวยงาน(โดย
ความสมัครใจ) ตองการยื่นขอมูลคุณลักษณะทางเทคนิคและจํานวนของ typical earth stations ที่ถูกใชงานใน
ประเทศของตนตามขอบเขตของวัตถุประสงคเพื่อเปนการแจงขอมูลเทานั้น 

ประเด็นท่ี ๖ ความยุงยากของการใชขอบังคับวิทยุสําหรับการใชงานขายงานดาวเทียม SATCOL 
1B(70.9W) 

๑) ความเปนมา 

• ประเทศโคลัมเบียไดยื่นขอเสนอเร่ืองความยุงยากของการใชขอบังคับวิทยุ  เพื่อขอใหมีการ
ขยายวันครบกําหนดการนําความถ่ีข้ึนใชงานจริงของขายงานดาวเทียม SATCOL 1B(70.9W) เนื่องจากประสบกับ
ความยุงยากของการนําความถ่ีข้ึนใชงาน ดังนั้น จึงเสนอเร่ืองเขาที่ประชุม PP(Busan, 2014) เพื่อขอขยายวันครบ
กําหนดการใชงานความถ่ีของดาวเทียม SATCOL ณ ตําแหนง 70.9W, 38W, 131W  

• PP(2014) ไดมีขอมติวา ขายงานดาวเทียม SATCOL 1B (FSS) ถาโคลัมเบียไมสามารถที่จะใช
งานความถ่ีไดตามระยะเวลาที่กําหนดแลวใหนําเสนอตอที่ประชุม WRC-15  เพื่อพิจารณาโดยคํานึงถึงมาตรา 44 ของ
ธรรมนูญของ ITU และความยากลําบากของประเทศกําลังพัฒนาในการใชงานความถ่ีดาวเทียม 

• ความยุงยากที่ทําใหประเทศโคลัมเบียไมสามารถใชงานความถ่ีไดตามกําหนด ประกอบดวย 
o กระบวนการของการเปดประมูลดาวเทียมในป 2010 (ตอดวยความยุงยากของการเจรจา/

เทคนิคและการถูกยกเลิก) 
o สงผลใหรัฐบาลตองพัฒนาระบบ fibre-optic ของประเทศ (เพื่อการเชื่อมตอ 

broadband) 
o ความยุงยากของการวางระบบ fibre กับภูมิประเทศที่เปนภูเขา (ระบบดาวเทียมจึงเปน

ทางเลือกเดียว) 
o ความยุงยากของโครงการดาวเทียมที่ใชงาน KA band ของขายงาน SATCOL 1B (ที่ได

ดําเนินการตามกระบวนการประสานงานแลว) 



รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15  หนาท่ี ๖๘ 

• ประเทศโคลัมเบียจึงรองขอให WRC-15 เห็นชอบใหขายงาน SATCOL 1B สามารถเขาสู
กระบวนการจดทะเบียนไดนับจากวันที่ 21 ธันวาคม 2014 และขอใหขยายวันครบกําหนดการใชงานความถ่ีไดอีก 3 
ปนับจากสิ้นสุด WRC-15 

๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 พิจารณาวา ภายหลังจากท่ีประเทศโคลัมเบียไดมีการพิจารณารวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของและไดบรรลุขอตกลงในเรื่องของการคุมครองการรบกวนกันกับขายงานท่ีไดรับผลกระทบ
แลว  BR สามารถขยายวันครบกําหนดของการการนําความถ่ีข้ึนใชงานจริงของขายงาน SATCOL 1B (70.9W) 
จนถึงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2018 

ประเด็นท่ี ๗ การเปลี่ยนผานระบบ BSS analogue เปน digital ในภูมิภาค 1 และ 3   

๑) ความเปนมา 

ประเทศญี่ปุนไดพิจารณาตามรายงานของ BR Director ในเรื่องของการใชขอบังคับวิทยุและ
ประเด็นท่ีเก่ียวกับ Table 3 ของการยกเลิก footnote 26 ของ Annex 1 ของ Appendix 30 และใน
ประเด็นท่ีระบุถึงการพัฒนาของ "worst-case approach"  โดยเฉพาะในเรื่องของการพิจารณาเรื่อง 
wideband digital assignments ท่ี WRC-15 อาจตัดสินใหยกเลิกความตองการใช "worst-case 
approach" (เชน การใช digital assignment แทน analogue assignment) 

เสนอให WRC-15 ทบทวนขอกําหนดใน Appendices 30/30A ท่ีเก่ียวกับความถ่ี 
analogue ในภูมิภาค 1 และ 3 BSS plan and List  เพ่ือใหคุมครองความถ่ี BSS analogue assignment ท่ี
ถูกใชงานกอนวันท่ี 17 ตุลาคม 1997 (ท่ีถูกกําหนดใหใชคา pfd ตามท่ีกําหนดไวใน footnote ของ Annex 1 
ของ Appendix 30)  แตอยางไรก็ตาม การใช pfd ดังกลาวจะถูกยกเลิกในวันท่ี 1 มกราคม 2015 (ตามท่ีระบุ
ไวใน footnote)  ดังนั้น WRC-15 จําเปนท่ีตองยกเลิก footnote ท่ีลาสมัยดังกลาว  และเสนอใหความถ่ี 
analogue ในภูมิภาค 1 และ 3 BSS plan and List ถูกเปลี่ยนผานมาเปนความถ่ี digital เนื่องดวยความถ่ี 
BSS analogue ใน Table 1 เปนความถ่ีในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ ถามีการเปลี่ยนเปน digital แลวคา co-
channel protection ratio (คือ 24 dB) ควรจะยังคงอยู  พรอมท้ังเสนอใหเปลี่ยนคา EPM (ดวยวิธีการ
คํานวณคาการรบกวนไดถูกเปลี่ยนไป)  

เสนอใหมีการแกไขใน Annex 1 ของ Appendic 30 และเสนอขอมติใหมวาดวยเรื่อง 
[Analogue BSS to digital BSS] 

๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 

• เห็นชอบตอการแกไขคาใน Annex 1 ของ Appendix 30 

•  เห็นชอบตอขอมติใหมวาดวยเรื่อง Conversion of all analogue assignment in the 
Appendices 30 and 30A Regions 1 and 3 Plan and List into digital asssignments ท่ีกําหนดวา
ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2017 ความถ่ี analogue (27M0F8W) ในมาตรา 9A ของ Appendix 30A และตาม
มาตรา 11 ของ Appendix 30 ในภูมิภาค 1 และ 3 List จะถูกเปลี่ยนผานเปนความถ่ี digital (27M0G7W) 
และ BR จะตองปรับปรุงคา EPM ของภูมิภาค 1 และ 3 List และการยื่นเอกสารตามมาตรา 4 (โดยไมมีการ
พิจารณาผลการตรวจสอบคาทางเทคนิคท่ีผานมา)  แต BR จะยังคงใชคาคํานวณในปจจุบันตามการใชงาน
ความถ่ี analogue ในภูมิภาค 2 Plan ตอไป 
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ประเด็นท่ี ๘ การพิจารณาขอปญหาตามรายงานของ BR Director  
ที่ประชุม WRC-15 ไดมีการพิจารณาตามขอปญหาที่รายงานไวใน Director report ในประเด็นตางๆ 

ดังตอไปนี้ 
ประเด็นยอยท่ี ๑ ขอมูลท่ีผิดพลาดและพิมพผิด รวมท้ัง การอางอิงท่ีไมถูกตอง 

๑) ความเปนมา 

ตามรายงานของ BR Director พบวาจากการเตรียมจัดพิมพ RR 2008  BR ไดทําการแกไข
ขอมูลท่ีพิมพผิดจาก RR 2004 และไดรายงานใหท่ีประชุม WRC-12 ทราบแลว นอกจากนี้ BR พบวาการ
ตีพิมพ RR 2012 ยังมีขอมูลท่ีพิมพผิดและความผิดพลาดของภาษาท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงขอผิดพลาดนี้ไดรวมไวใน
ตาราง ๑ (List of typographical and other apparent errors discovered in the 2012 edition of 
the RR) และเสนอใหท่ีประชุม WRC-15 พิจารณาและเห็นชอบตอการแกไขใหถูกตอง 

๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขขอมูลท่ีพิมพผิดและแกไขคาในตาราง ๑ ใหถูกตอง
ตามท่ีระบุไวในรายงานของ BR Director  

ประเด็นยอยท่ี ๒ การประสานงานระหวาง NGSO FSS systems (Multilateral Coordination) 

๑) ความเปนมา 

ตามรายงาน BR Director ไดระบุเรื่อง การประสานงานระหวางระบบ non-GSO FSS  วา 
BR ไดรับการรองขอใหชี้แจงเรื่องกระบวนการสําหรับการประสานงานระหวางระบบ non-GSO (การกําหนด
ข้ันตอนการประสานงานและความเก่ียวเนื่องระหวางขายงานท่ีเก่ียวของ)  ซ่ึงตามขอกําหนดท่ี 9.6 ท่ีใชกับ
ขายงาน GSO และ non-GSO โดยเฉพาะในขอ § 1 b) ระบุวาหนวยงานท่ีรองขอประสานงานจะตองถูกระบุ
ไว (โดยไมกําหนดถึงสิทธิ์กอนหลัง)  และใน § 1 c) กระบวนการประสานงานมีสองแนวทาง และใน § 1 d)  
ไมมีหนวยงานท่ีไดรับสิทธิ์กอนหลังตามผลของยื่นเอกสาร API หรือ coordination 

รายชื่อขายงาน non-GSO ท่ีไดรับผลกระทบถูกระบุตามมาตรา 9.2 เพ่ือการประสานงาน
ของเอกสาร non-GSO FSS ท่ียื่นใหมและมีความถ่ีท่ีทับซอนเทานั้น แมวาจะมีขอเสนอแนะของ ITU-R ท่ี
ศึกษาถึงการคํานวณคาการรบกวนและระบุขอบเขตการคุมครอง FSS ท่ีแตกตางกัน แตก็ยังไมมีระเบียบวิธีท่ี
ไดรับการเห็นชอบแลวในการใชงานรวมกันไดระหวาง non-GSO FSS  

BR ไดรับการเรียกรองขอมูลของระเบียบวิธีการและกระบวนการประสานงานท่ีเพ่ิมข้ึน  โดย 
BR ไดเสนอแนะใหใชวิธีการตกลงในรูปการเจรจาทวิภาคี  แตทวา เอกสารขายงาน non-GSO FSS นั้นจะมี
จํานวนดาวเทียมจํานวนมาก, ลักษณะตําแหนงวงโคจรท่ีแตกตางกัน และลักษณะทีเปน global visible earth 
coverages อาจนําไปสูกระบวนการประสานงานใหมหมด 

จากลักษณะคาพารามิเตอรของ earth/space station ท่ีใชงานกับกลุม non-GSO นั้น 
หนวยงานอาจขอความตกลงแบบพหุภาคี ท่ีนอกเหนือไปจากความตกลงแบบดั่งเดิม(ทวิภาคี)  ดังนั้น จึงเสนอ
ใหมีการพิจารณากําหนดกระบวนการประสานงานท่ีใหรวมถึงการประชุมประสานงานในระดับพหุภาคี 

 

๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 
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• WRC-15 มีขอคิดเห็นวาหนวยงานสามารถขอความตกลงรวมกันในการประชุมระดบัพหุภาคี
และอาจขอความชวยเหลือจาก BR ภายใตกระบวนการปจจบุัน  

• การประสานงานระหวาง NGSO FSS ในยานตามมาตรา 9 ให ITU-R ทําการศึกษาตอไปและ
ผลการศึกษาการแกไขกระบวนการที่เก่ียวของใหนําเสนอตอที่ประชุม WRC-19 (ภายใต agenda 7) 

ประเด็นยอยท่ี ๓ การใชงานความถ่ีของ non-GSO FSS/MSS systems  

๑) ความเปนมา 

ตามรายงาน BR Director ไดระบุวา  การนําความถ่ีของขายงานดาวเทียม non-GSO 
FSS/MSS systems ข้ึนใชงานกับสถานีอวกาศจะตองเปนไปตามขอกําหนดท่ี 11.44  ตามแนวทางปฎิบัติของ 
BR ความถ่ีท่ีใชงานในตําแหนงวงโคจร non-GSO จะตองไดรับการพิจารณาวาเปนการนําข้ึนใชงานเม่ือ
ดาวเทียม(single) สามารถรับ-สงความถ่ีท่ีใชงาน ณ ตําแหนงท่ีแจงไว โดยไมคํานึงถึงจํานวนดาวเทียมและ
ตําแหนงวงโคจรในกลุมขายงานท่ีแจงไว  และตองไดรับการยืนยันวามีการใชงานอยางตอเนื่องอยางนอย 3 
เดือน 

เม่ือคํานึงถึงระบบ non-GSO ท่ีไดรับแจงจํานวนมากและลักษณะท่ีไมแนนอนของการยื่น
เอกสารนั้น จะนําไปสูการกักเก็บและการกลับคืนท่ีเรียกวา "paper satellie network"  ดังนั้นจึงเสนอให 
WRC-15 พิจารณาการกําหนดลักษณะของการใชงานความถ่ีของขายงาน non-GSO  (อาทิ การกําหนดระยะ 
milestone ของดาวเทียม (1 ดวง), รอยละของจํานวนดาวเทียมท่ีใชงาน (7 ป), การใชงานอยางสมบูรณ (ตาม
เง่ือนเวลาท่ีกําหนด), ความลมเหลวของการดําเนินการตาม milestone จนนําไปสูการยกเลิกความถ่ี เปนตน) 

๒) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 มีมติดังนี้ 

• WRC-15 ไมสามารถหาขอสรุปไดตามขอเสนอของ Director report แตไดตระหนักถึงประเด็น
ของการไมมีขอกําหนดเฉพาะในประเด็นนี้ใน RR  

• WRC-15 จึงรองขอให ITU-R ทําการศึกษาและตรวจสอบ (ภายใต agenda 7) เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาขอกําหนดที่จําเปนตองระบุ milestone (ภายใตมาตรา 11.25/11.44) เพิ่มเติมของการใชงานระบบ
ดังกลาว  ซ่ึงการศึกษานี้อาจจะพิจารณานัยของการใช milestone ของ non-GSO FSS/MSS systems ที่ถูกนําข้ึน
ใชงานหลัง WRC-15 

ประเด็นยอยท่ี ๔ Part 1 - รายงานกิจกรรมของภาค ITU-R ในชวงระหวาง WRC-12  และ  
WRC-15 

 
ประเด็นของการพิจารณา ขอพิจารณาของ WRC-15 

1.   การขอแกไข/เปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงขอกําหนดใน 
Resoultion 49   

ไมใหมีการเปลี่ยนแปลงใน Resoultion 49 ในปจจุบัน 

2. การขอแก ไ ข ในกระบวนการภายใต  Resolution 
609(Rev.WRC-07) สําหรับใชกับระบบ RNSS systems 
และขายงานในยาน 1 164-1 215 MHz 

ไมใหมีการแกไขใน Resolution 609 

3. Resolution 907 : การพิจารณาวาการใช TIES หรือ 
CRM user/MFA system นั้นควรตอบสนองตอขอมติที่ 
907 (เร่ือง modern electronic notice) รวมทั้งการ
พัฒนา "digital box" 

WRC-15 เห็นวาเร่ืองนี้อยูในระหวางการพัฒนาระบบ
ของ BR ดังนั้น จึงเสนอแนะให BR หารือรวมกับ RAG 
เมื่อระบบมีการพัฒนาแลว 
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4. Annex 2:  BR ไดรายงานใหทราบถึงขอมูลสถิติและผล
การใชขอกําหนดที่เก่ียวของในการใหความชวยเหลือใน
การแกไขปญหาการรบกวนกันอยางรุนแรงของกิจการ
อวกาศในกรณีตางๆ  

WRC-15 รับทราบผลการดําเนินการดังกลาว 

ประเด็นยอยท่ี ๕ Part 2 - รายงานผลการบังคับใชขอบังคับวิทยุและขอกําหนด 

ประเด็นของการพิจารณา ขอพิจารณาของ WRC-15 
การเตรียมการปรับปรุงขอบังคับวิทยุ (2012 edition) 
1. การเตรียมการเก่ียวกับการใชระบบการสื่อสารสมัยใหม

ของ BR  
WRC-15 รับทราบผลการดําเนินการดังกลาว 

2. การแกไขขอกําหนดที่ไมสอดคลองระหวางมาตรา 
11.48 และ paragraph 8 ใน Annex 1 ของขอมต ิ
552 ซึ่งควรเพิ่มคําวา 30 วันภายหลัง 7 ป 

• WRC-15 รับทราบและยืนยันความเขาใจวาความถ่ีที่
ใชงานในยาน 21.4-22 GHz จะถูกยกเลิกโดย BR 30 
วันภายหลังจากครบกําหนด 7 ป ถัดจากวันที่ไดรับ
เอกสารที่สมบูรณตามมาตรา 9.1/9.2 และภายหลัง
สิ้นสุดครบกําหนด 3 ปถดจากวันที่ขอระงับการใช
งานตามมาตรา 11.49 

• ไมใหมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรา 11.48 
ขอคิดเห็นเก่ียวกับมาตรา 5 

3. แจงการเร่ิมการใช new EC class of space station 
และ code UC สําหรับ earth station ที่ใชงานรวมกับ 
space station ในกิจการ FSS ในยานที่กําหนดไวใน
มาตรา 5.526 

WRC-15 รับทราบผลการดําเนินการดังกลาว 

4. เสนอขอยกเลิกขอกําหนดที่ลาสมัยที่ใชกับกิจการ FSS 
ในยาน 15.4-15.7 GHz และเงื่อนไขของเวลาตามที่
ระบุไวในมาตรา 5.511A และ 5.511D (ตั้งแตเดือน
มิ.ย. 2015 จะไมมีความถ่ี FSS ในยาน 15.4-15.7 
GHz) 

WRC-15 เห็นชอบตามขอเสนอ 

ขอคิดเห็นในเร่ือง การประสานงาน,การจดทะเบียน/บันทึกความถ่ี, กิจการการบิน, appendices/resoultions 
5. การปรับขอกําหนดในมาตรา 9.11A ใหมีความ

สอดคลองและเปนไปในทํานองเดียวกันกับ Appendix 
5 

WRC-15 เห็นชอบใหมีการแกไขตามแนวทางที่เสนอใน 
Option 2: ที่มีการแกไขใน §1 ของ Appendix 5 

6. เสนอขอใหเพิ่มขอกําหนดที่ใหระบุแนวทางที่ใหเปนตาม
คา pfd ที่กําหนดสําหรับ steerable beam ตาม
มาตรา 21.16 ไวใน Appendix 4 เพื่อใหหนวยงานใช
การยื่นเอกสาร coordination/notification 

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขใน Appendix 4 data 
item B.3.b.1 ที่อางอิงตามมาตรา 21.16 และ RoP ที่
เก่ียวของ  

7. รายงานเร่ืองการยายตําแหนงวงโคจรของดาวเทียม ซึ่ง 
BR รองขอใหหนวยงานแจงขอมูลที่เก่ียวของเพื่อ
ปองกันปญหาการรบกวนกัน 

WRC-15 รับทราบรายงานดังกลาว 

มาตรา 9 
8. เสนอขอเพิ่มแนวทางปฎิบัติในขอกําหนดมาตรา 9.47 

และ 9.62 เร่ืองการแจงเตือนใหหนวยงานแจงตอบ
เพิ่มเติมอีก 15 วัน 

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขในมาตรา 9.47 และ 
9.62 



รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15  หนาท่ี ๗๒ 

ประเด็นของการพิจารณา ขอพิจารณาของ WRC-15 
9. เสนอขอแกไขแนวทางปฎิบัติในการจํากัดขอบเขตของ

ขอมูลการรองขอประสานงานของการใช non-GSO 
satellite system  

WRC-15 เห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ พรอมเสนอแนะ
ให RRB จัดทํา RoP ที่เหมาะสมตอไป 

10 การพิจารณาสมมติฐานที่เหมาะสมของการใชคาที่
กําหนดตามมาตรา 22 สําหรับการคุมครองการใชงาน 
GSO FSS และ GSO BSS จาก non-GSO FSS 
systems 

• รับทราบขอมูลการพัฒนา software (ตามข้ันตอน
ของ Recommendation ITU-R S.1503-2) เพื่อ
การตรวจสอบ และ BR จะเร่ิมดําเนินการตรวจสอบ
ระบบ non-GSO FSS วาเปนไปตามคา EPFD ตาม
มาตรา 22 หลัง WRC-15 

• สามารถนํา Resoultion 85 มาใชในกรณีที่ระบบการ
ตรวจสอบยังไมสมบูรณ 

• BR ควรจะมีระบบการตรวจสอบระบบ FSS ที่
สมบูรณ เพราะหากมีการปรับปรุงขอเสนอแนะและ 
software แลวจะมีผลตอคาใชจายที่เพิ่มข้ึน 

11. เสนอขอใหพิจารณาการกําหนดคุณลักษณะของการใช
งานความถ่ีของขายงานดาวเทียม non-GSO 

เห็นชอบให ITU-R ทําการศึกษาและตรวจสอบเพื่อหา
แนวทางการพัฒนาขอกําหนดที่จําเปนตอไป 

มาตรา 11 
12. ขอแกไขแนวทางปฎิบัติในการใชขอกําหนดที่ 11.31.1  WRC-15 เห็นชอบไมใหมีการแกไขใดๆ ดวยวามาตรา

ที่ เ ก่ียวของคือ 9.21 ถูกวางเงื่อนไขไวสําหรับ 
terrestrial 

13.  เสนอกระบวนการที่ เปนระบบของการขอคําชี้แจง
เ ก่ียวกับสถานะของการประสานงาน/การบรรลุ
ขอตกลงที่ชัดเจนกอนเร่ิมกระบวนการแจงจดทะเบียน
ของ BR  

WRC-15 เห็นชอบตอกระบวนที่เสนอ 

14. เสนอรายงานผลการวิเคราะห/ประเมินคาการรบกวน
ของความถ่ี (ตามมาตรา 11.41) ที่บันทึกไวใน MIFR 

WRC-15 รับทราบรายงานดังกลาว 

15. การพิจารณาขอกําหนดสําหรับการแจงจดทะเบียน 
typical earth station ในกิจการ FSS  

• WRC-15 เห็นวาจําเปนตองมีการศึกษาในประเด็นนี้
กอนที่จะทําการแกไขในกฎขอบังคับที่เก่ียวของ 

• เห็นชอบที่ให BR ออกหนังสือเวียนพรอมแบบฟอรม
ทั่วไป ตามแตที่หนวยงาน(โดยความสมัครใจ) 
ตองการยื่นขอมูลคุณลักษณะทางเทคนิคและจํานวน
ของ typical earth stations ที่ถูกใชงานในประเทศ
ของตนตามขอบเขตของวัตถุประสงคเพื่อเปนการแจง
ขอมูลเทานั้น 

16. เสนอแผนการดําเนินงานในการกําหนด list of criteria 
และการแจงหนวยงานที่มีคาพารามิเตอรที่มากเกินของ
ความถ่ีที่ไดรับการจดทะเบียนแลวของขายงาน GSO ที่
ใชงานในกิจการ FSS, BSS, MSS และ associated 
space operation 

WRC-15 สนับสนุนแนวทางปฎิบัติตามที่เสนอ พรอม
ทั้งเสนอแนะวาควรพิจารณาผลการศึกษาของ ITU-R 
เพื่อนํามาใชในการกําหนดขอบเขตการวิเคราะห 

มาตราอ่ืนๆ 
17. เสนอขอปรับเปลี่ยนกระบวนการภายใตมาตรา 23.13B WRC-15 เห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ 
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ประเด็นของการพิจารณา ขอพิจารณาของ WRC-15 
ที่แจงหนวยงานที่ยื่นเอกสารขายงานภายใต Appendix 
30 โดยเปลี่ยนเปนการแจงแบบ multi-countries 
communciation 

18. ขอใหพิจารณาเร่ือง ประเภทและลักษณะของกิจการที่
ยื่นขอใชงานความถ่ีตามมาตรา 48 ของธรรมนูญ (เพื่อ
ใชในกิจการภายในประเทศ)  

WRC-15 พิจารณาวา ตามมาตรา 48 จะอางถึงการใช
งานความถ่ีในลักษณะ "military radio installation" 
ไมใชเปนการใชงานของสถานีสําหรับกิจการทั่วไป และ
เห็นวา BR ไมควรสรุปวาหนวยงานอางถึงมาตรา 48 ใน
การชี้แจงขอมูลตามมาตรา 13.6 เวนแตวาหนวยงาน
จะระบุอยางชัดเจน และเห็นวาไมควรมีขอจํากัดใน
ประเภทของสถานีและลักษณะของกิจการสําหรับสถานี
ที่มีความเหมาะสมที่จะใชงานตามมาตรา 48 

ขอคิดเห็นเก่ียวกับ Appendices 4 และ 8 
19. ขอใหมีการเปลี่ยนแปลง PFD calculation method 

ใน Appendix 4 ใหเปนไปตาม Recommendation 
ITU-R SF.675 (ในกรณีที่ carrier bandwitdth มีคา
นอยกวา averaging bandwidth) 

WRC-15 รับทราบ และเห็นวารายละเอียดของประเด็น
นี้ควรถูกอางอิงถึงผลการศึกษาของ ITU-R เพื่อใชใน
การพิจารณาตอไป 

20. เสนอขอเพิ่มจํานวน test points ภายใต item C.11.a 
ของ Appendix 4 

WRC-15 เห็นชอบตอการเพิ่ม test point จาก 20 
เปน 100 จุด  พรอมทั้งรองขอใหหนวยงานหลีกเลี่ยง
การใช multiple overlapping beam ในยานความถ่ี
เดียวกัน และ/หรือการใช multiple similar service 
area ในแตละ beam 

21. ขอแกไขขอมูลใน C.8.a.2 และ C.8.b.2 ของ 
Appendix 4 ที่เก่ียวกับการยื่น power density 
value ของขายงานที่ยื่นตามมาตรา 8 ของ Appendix 
30B  

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว 

22.  พิจารณาแนวทางปฎิบัติของการ limiting grid-points 
to 3o elevation ของ service area  

WRC-15 เห็นชอบให BR ยกเลิกขอจํากัด 3 องศา 

23. ขอแกไขใน § 2.4 of Appendix 8 ในเร่ือง Use of 
information furnished under Appendix 4 พรอม
กระบวนการคํานวณ เพื่อใชในการยื่น comment 

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว 

ขอคิดเห็นเก่ียวกับ Appendices 30 และ 30A 
24. ขอแกไขใน § 2A.2 of Article 2A of Appendices 

30/30A ในเร่ืองเงื่อนเวลาของการนําความถ่ีข้ึนใชงาน
ตามมาตรา 2A 

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว 

25. ขอคํายืนยันการใชคา power control ตาม § 3.11 of 
Annex 3 to Appendix 30A ของความถ่ีในภูมิภาค 1 
และ 3 feeder-link List  

WRC-15 ระบุวา การใช power control ควรถูกขยาย
ใหใชความถ่ีในภูมิภาค 1 และ 3 List และควรแกไข 
RoP ที่เก่ียวของดวย 

26.  ขอแกไขใน §4.1.11 ของ Appendices 30/30A เพื่อ
ความชัดเจนของการไดขอตกลงการรบกวน 

WRC-15 เห็นชอบตอแนวทางปฏิบัติในปจจุบัน 

27. ข อ แ ก ไ ข ใ น  §4.1.11 ข อ ง  Appendices 30/30A 
เพื่อใหรวม space operation function ที่ยื่นตาม

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว 
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ประเด็นของการพิจารณา ขอพิจารณาของ WRC-15 
มาตรา 2A ไวใน list of assignment ที่ไดรับ
ผลกระทบ 

28. ขอแกไขใน item C.8.h ของ Appendix 4 เร่ืองการยื่น
ขอมูล maximum power density per Hz 
averaged over necessary bandwidth ของขายงาน
ดาวเทียมตาม Appendix 30A ในยาน 14 GHz 

WRC-15 เห็นชอบใหลบประโยคสุดทายของ item 
C.8.h ของ Appendix 4 

29. ขอใหยืนยันวา coordination arc ที่ใชในการ
ประสานงานภายใตมาตรา 9.7 ใน guardband ของ
ยาน 14.5-14.8 GHz คือ ±8 องศา 

WRC-15 เห็นวาเพื่อใหเปนไปตามขอพิจารณาของ 
9.1.2 coordination arc ที่ใชในยาน 14.5-14.8 GHz 
คือ ±7 องศา 

30. เสนอใหใชคา maximum power densities  per 
hertz averaged over the worst 1 MHz ในการ
คํานวณ คา ΔT/T ตามที่ระบุไวใน Section 2 of 
Annex 4 to Appendix 30A 

WRC-15 เห็นชอบตามที่เสนอ 

ขอคิดเห็นเก่ียวกับ Appendix 30B 
31. สถานะของ assignment ที่ถูกเปลี่ยนจาก allotment 

ของ Appendix 30B Plan เขาอยูใน List 
(provisional) BR จะยังไมยกเลิก allotment (เดิม) 
ออกจาก Plan จนกวาความถ่ีนั้นจะเปลี่ยนสถานะเปน 
definitive  

WRC-15 เห็นชอบตามขอเสนอ 

32. ขอแกไขใน § 6.17 of Appendix 30B เพื่อใหระบุวา
หนวยงานจะตองยื่นเอกสาร Appendix 4 แยก(2 
ฉบับ) เมื่อตองการรองขอให BR ทําการตรวจสอบ
พรอมกันภายใตมาตรา § 6.19, 6.21 and 6.22 
(entry into the List) และ Article 8 (Notification) 

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว 

33. ขอแกไขใน § 6.31 of Appendix 30B เพื่อการอางอิง
ถึงวันของการนําความถ่ีข้ึนใชงานตามมาตรา 6 ของ 
Appendix 39B 

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว 

34. ขอปรับปรุงตารางในมาตรา 10 ของ Appendix 30B 
เพื่อแกไข entry of new allotment in the Plan  

WRC-15 เห็นชอบตอการปรับปรุงดังกลาว 

Resolution 49(Rev.WRC-07) 
35. ขอแกไขใน § 4.1.3bis and § 4.2.6bis of Article 4 

of Appendices 30/30A and § 6.31bis of Article 
6 of Appendix 30B เพื่อให BR แจงเตือนหนวยงานที่
ไมไดสงขอมูล Resolution 49 (ในกรณีของการยิง
ดาวเทียมที่ลมเหลว) 

WRC-15 เห็นชอบตอการแกไขดังกลาว 

36. เสนอขอปรับแกกระบวนการในมาตรา 5 ของ 
Appendices 30/30A ใหสอดคลองกับกระบวนการใน
กรณีของการยิงดาวเทียมลมเหลวใน Appendices 
30/30A/30B ในเร่ืองการของแจงเตือนโดย BR  

WRC-15 เห็นชอบตอการปรับปรุงดังกลาว 

37. ตามมาตรา 13.6  BR จะรองขอหนวยงานใหชี้แจงการ
ใชงานความถ่ีจริง โดยทั่วไปหนวยงานจะแจงขอมูล 

WRC-15 เห็นวาหนวยงานจําเปนจะตองชี้แจงขอมูล
อยางสมบูรณตามการรองขอภายใตมาตรา 13.6 ถา BR 
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ประเด็นของการพิจารณา ขอพิจารณาของ WRC-15 
spectrogram อธิบาย carrier ของยานความถ่ีที่รอง
ขอเปนหลักฐานแจงตอ BR  แตในบางคร้ังขอมูลนั้นก็
เปนเพียงแคตัวอยางบางสวนของยานความถ่ี  ซึ่ง BR 
เขาใจวาหลักฐานบางสวนที่หนวยงานแจงเพื่อสนับสนุน
การใชงานความถ่ีนั้นควรไดรับการพิจารณาวาเปนการ
เพียงพอแลวที่จะไดรับการตัดสินวามีการใชงานอยาง
ตอเนื่องของความถ่ีได  

เห็นวาหลักฐานนั้นเปนแคบางสวน BR อาจแจงเหตุผล
พรอมรองขอขอมูลเพิ่มเติม และดวยที่ประชุม WRC-15 
ไดมีการแกไขในมาตรา 13.6 ดังนั้น ในกรณีนี้จะชวยให
มีการตรวจสอบอยางโปรงใสมากข้ึน 

38. รายงานเร่ือง eletrically power spacecraft 
propulsion ที่รองขอใหมีการ recognization และ
คุมครองโดยนานาชาต ิ

WRC-15 รับทราบ 

39. ขอตระหนักในเร่ืองขยะอวกาศ (Space debris) WRC-15 เห็นวาประเด็นนี้มีความสําคัญและจําเปนตอง
มีการพิจารณาอยางละเอียดตอไป 

40. การใช Resolution 547 เร่ือง Updating of 
"Remarks" column in the Table of Article 11 of 
Appendix 30 and Article 9A of  Appendix 30A 

WRC-15 เห็นชอบใหยกเลิก Resolution 547 และ
เห็นวา BR อาจทําการวิเคราะหและทําการแกไขใน 
Table 1A/1B ของ มาตรา 9 ของ Appendix 30A , 
Table 2.3.4 ของมาตรา 11 ของ Appendix 30 (โดย
ไมต องอ า ง อิงขอมตินี้ )   และให รายงานผลการ
ดําเนินงานใน WRC-19 และคร้ังตอๆ ไปทราบภายใต 
Part 2 of Director's Report 

๓๔. ระเบียบวาระท่ี ๙.๓ เรื่อง การดําเนินการตามขอมติ ๘๐ (Due diligence in applying the 
principles embodied in the Constitution) 

๑) ความเปนมา 

ท่ีประชุม WRC-07 ไดเห็นชอบตอขอมติ ๘๐ (วาดวยเรื่องการพิจารณาและวิเคราะหผลการ
บังคับใชกฎเกณฑขอบังคับใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๔๔ ของธรรมนูญสหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ)  โดยตามขอมตินี้ ไดเสนอแนะให Radio Regulations Board (RRB) ดําเนินการจัดทํากระบวน
วิธีดําเนินการ (Rule of Procedure – RoP), ทําการศึกษาหรือพิจารณา/ทบทวนรางขอเสนอแนะท่ีเก่ียวกับ
การเชื่อมโยงกฎเกณฑตามท่ีระบุไวในขอ ๐.๓ ของบทนําของขอบังคับวิทยุ (RR) ในสวนท่ีเก่ียวกับกระบวนการ
ประสานงาน/การแจงจดทะเบียน/การบันทึกความถ่ีไวในทะเบียนความถ่ีหลักตาม RR พรอมท้ังรายงานผล
การดําเนินงานตอท่ีประชุม WRC และจากท่ีผานมา ประเด็นท่ีเปนไปตามขอมติ ๘๐ นี้จะเก่ียวของกับการใช
งานความถ่ีวิทยุและตําแหนงวงโคจรดาวเทียมเปนหลัก 

ท้ังนี้ ใน Resolves 1 ของขอมติ ๘๐ ไดเสนอแนะใหภาควิทยุคมนาคมทําการศึกษาในเรื่อง
ของกระบวนการเพ่ือประเมินและวิเคราะหผลการบังคับใชกฎเกณฑขอบังคับวิทยุใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา ๔๔ ของธรรมนูญสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ไมมี  

๓) ผลการประชุม WRC-15 
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ท่ีประชุม WRC-15 มีขอคิดเห็นเก่ียวกับสถานะของขอตัดสินของ WRC-15 โดยเสนอแนะวา 
BR จะตองตีพิมพภายหลังสิ้นสุดการประชุม WRC-15 และจัดทําหนังสือเวียนแจงขอตัดสิน รวมท้ัง เผยแพร
บน website ของ ITU  

๓๕. ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง การเสนอแนะวาระการประชุมใหญระดับโลกครั้งตอไป 

๑) ความเปนมา 

ระเบียบวาระนี้ เปนระเบียบวาระท่ีมีอยูทุกครั้งของการประชุม WRC มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ขอใหท่ีประชุม WRC-15 (ผานทางขอเสนอของประเทศสมาชิก รายงานของ BR Director รายงานของ
ประธานกลุมศึกษา) พิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุม WRC-18 และรวมถึงระเบียบวาระเบื้องตนของ
การประชุม WRC ครั้งตอๆไปดวย 

 รายงาน CPM เสนอรางระเบียบวาระใหม ดังนี้ 

  2.1 to consider regulatory actions, including spectrum allocations, to support 
GMDSS modernization and implementation of e-navigation in accordance with Resolution 
359 (WRC-12); (Resolution 359 (WRC-12): Consideration of regulatory provisions for 
modernization of the Global Maritime Distress and Safety System and studies related to e-
navigation) 
  2.2 to consider the appropriate regulatory procedures for notifying satellite 
networks needed to facilitate the deployment and operation of nanosatellites and 
picosatellites, in accordance with Resolution 757 (WRC-12); (Resolution 757 (WRC-12): 
Regulatory aspects for nanosatellites and picosatellites) 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุนขอเสนอรวมกับประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟก ภายใตความรวมมือของ
องคการโทรคมนาคมแหงเอเชียแปซิฟก (APT) ซ่ึงสนับสนุนรางระเบียบวาระ WRC-19 จํานวน ๘ หัวขอ คือ 

1.1 To consider identification of frequency bands for IMT [between 6 to 
100 GHz] [27 GHz to 74 GHz] including possible additional allocations to the mobile service 
on a primary basis in accordance with Resolution [ASP-B10- IMT_ABOVE_6GHz] (WRC-15);   

1.2 to consider the appropriate regulatory measures to identify the land 
mobile and fixed services operating in the frequency range 275-1 000 GHz in accordance 
with Resolution [ASP-C10-MS&FS_ABOVE_275GHz] (WRC-15); 

1.3 to consider spectrum requirements and possible regulatory actions for 
ITS applications, taking into account the results of ITU R studies, in accordance with 
Resolution [ASP-D10-ITS] (WRC-15); 

1.4 to consider regulatory actions, including spectrum allocations, to 
support GMDSS modernization and implementation of e-navigation in accordance with 
Resolution 359 (WRC-15); 

1.5 to consider regulatory provisions to facilitate the introduction of 
GADSS in aeronautical services bands in accordance with Resolution [ASP-E10-GADSS] (WRC-
15); 
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1.6 to consider possible frequency requirement and regulatory procedures 
for protecting the automatic identification system (AIS) and supporting novel devices using 
AIS technology, in accordance with Resolution [ASP-F10-AIS] (WRC-15); 

1.7 to consider possible regulatory actions (including allocation) to 
support the next generation radiocommunication system between train and tracksides used 
for train control, in accordance with Resolution [ASP-G10-TRAIN] (WRC-15);] 

1.8 to consider identification of frequency ranges for Wireless Power 
Transmission (WPT) including possible modification in the allocation table in accordance 
with Resolution [ASP-H10-WPT] (WRC-15) 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหมีระเบียบวาระ WRC-19 จํานวน ๑๖ วาระ และ WRC-23 
จํานวน ๕ วาระ ดังนี้ 

WRC-19 

1.1  to consider an allocation of the frequency band 50-54 MHz to the amateur service 
in Region 1, in accordance with Resolution COM6/6 (WRC-15); 
1.2 to consider in-band power limits for earth stations operating in the mobile-satellite 
service, meteorological-satellite service and Earth exploration-satellite service in the 
frequency bands 401-403 MHz and 399.9-400.05 MHz, in accordance with 
Resolution COM6/7 (WRC-15); 
1.3 to consider possible upgrading of the secondary allocation to the meteorological-
satellite service (space-to-Earth) to primary status and a possible primary allocation to the 
Earth exploration-satellite service (space-to-Earth) in the frequency band 460-470 MHz, in 
accordance with Resolution COM6/8 (WRC-15); 
1.4 to consider the results of studies in accordance with Resolution COM6/9 (WRC-15), 
and review, and revise if necessary, the limitations mentioned in Annex 7 to Appendix 30 
(Rev.WRC-12), while ensuring the protection of, and without imposing additional constraints 
on, assignments in the Plan and the List and the future development of the broadcasting-
satellite service within the Plan, and existing and planned fixed-satellite service networks; 
1.5 to consider the use of the frequency bands 17.7-19.7 GHz (space-to-Earth) and 27.5-
29.5 GHz (Earth-to-space) by earth stations in motion communicating with geostationary 
space stations in the fixed-satellite service and take appropriate action, in accordance with 
Resolution COM6/17 (WRC-15); 
1.6 to consider the development of a regulatory framework for non-GSO FSS satellite 
systems that may operate in the frequency bands 37.5-39.5 GHz (space-to-Earth), 39.5-
42.5 GHz (space-to-Earth), 47.2-50.2 GHz (Earth-to-space) and 50.4-51.4 GHz (Earth-to-space), 
in accordance with Resolution COM6/18 (WRC-15); 
1.7 to study the spectrum needs for telemetry, tracking and command in the space 
operation service for non-GSO satellites with short duration missions, to assess the suitability 
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of existing allocations to the space operation service and, if necessary, to consider new 
allocations, in accordance with Resolution COM6/19 (WRC-15); 
1.8 to consider possible regulatory actions to support Global Maritime Distress Safety 
Systems (GMDSS) modernization and to support the introduction of additional satellite 
systems into the GMDSS, in accordance with Resolution 359 (Rev.WRC-15); 
1.9 to consider, based on the results of ITU-R studies: 
1.9.1 regulatory actions within the frequency band 156-162.05 MHz for autonomous 
maritime radio devices to protect the GMDSS and automatic identifications system (AIS), in 
accordance with Resolution COM6/10 (WRC-15); 
1.9.2 modifications of the Radio Regulations, including new spectrum allocations to the 
maritime mobile-satellite service (Earth-to-space and space-to-Earth), preferably within the 
frequency bands 156.0125-157.4375 MHz and 160.6125-162.0375 MHz of Appendix 18, to 
enable a new VHF data exchange system (VDES) satellite component, while ensuring that 
this component will not degrade the current terrestrial VDES components, applications 
specific messages (ASM) and AIS operations and not impose any additional constraints on 
existing services in these and adjacent frequency bands as stated in recognizing d) and e) of 
Resolution 360 (Rev.WRC-15); 
1.10 to consider spectrum needs and regulatory provisions for the introduction and use of 
the Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS), in accordance with 
Resolution COM6/11 (WRC-15); 
1.11 to take necessary actions, as appropriate, to facilitate global or regional harmonized 
frequency bands to support railway radiocommunication systems between train and 
trackside within existing mobile service allocations, in accordance with Resolution COM6/12 
(WRC-15); 
1.12 to consider possible global or regional harmonized frequency bands, to the 
maximum extent possible, for the implementation of evolving Intelligent Transport Systems 
(ITS) under existing mobile-service allocations, in accordance with 
Resolution COM6/13 (WRC-15); 
1.13 to consider identification of frequency bands for the future development of 
International Mobile Telecommunications (IMT), including possible additional allocations to 
the mobile service on a primary basis, in accordance with Resolution COM6/20 (WRC-15); 
1.14 to consider, on the basis of ITU-R studies in accordance with Resolution COM6/21 
(WRC-15), appropriate regulatory actions for high-altitude platform stations (HAPS), within 
existing fixed-service allocations; 
1.15 to consider identification of frequency bands for use by administrations for the land-
mobile and fixed services applications operating in the frequency range 275-450 GHz, in 
accordance with Resolution COM6/14 (WRC-15); 

1.16 to consider issues related to wireless access systems, including radio local area 
networks (WAS/RLAN), in the frequency bands between 5 150 MHz and 5 925 MHz, and take 
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the appropriate regulatory actions, including additional spectrum allocations to the mobile 
service, in accordance with Resolution COM6/22 (WRC-15); 

WRC-23 

2.1 to consider possible spectrum needs and regulatory actions to support Global 
Maritime Distress and Safety System (GMDSS) modernization and the implementation of 
e-navigation, in accordance with Resolution COM6/3 (WRC-15); 
2.2 to conduct, and complete in time for WRC-23, studies for a possible new allocation 
to the Earth exploration-satellite (active) service for spaceborne radar sounders within the 
range of frequencies around 45 MHz, taking into account the protection of incumbent 
services, in accordance with Resolution COM6/4 (WRC-15); 
2.3 in accordance with Resolution COM6/5 (WRC-15), to review the results of studies 
relating to the technical and operational characteristics, spectrum requirements and 
appropriate radio service designations for space weather sensors, with a view to providing 
appropriate recognition and protection in the Radio Regulations without placing additional 
constraints on incumbent services; 
2.4 study of spectrum needs and possible new allocations to the fixed-satellite service in 
the frequency band 37.5-39.5 GHz (Earth-to-space), in accordance with 
Resolution COM6/23 (WRC-15); 
2.5 to review the spectrum use and spectrum needs of existing services in the frequency 
band 470-960 MHz in Region 1 and consider possible regulatory actions in the frequency 
band 470-694 MHz in Region 1 on the basis of the review in accordance with 
Resolution COM4/6 (WRC-15); 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช. 

สํานักงาน กสทช. เห็นควรติดตามการประชุมเตรียมการประชุม CPM-19-1 และการประชุม 
กลุมศึกษาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําทาที/ขอเสนอประเทศไทยตอการประชุมท่ีเก่ียวของตอไป 
(การประชุม SG APG-19 CPM-19 และ WRC-19) 

๓๖. ระเบียบวาระใหม เรื่อง การติดตามเครื่องบินท่ัวโลกสําหรับการบินพลเรือน (Global Flight 
Tracking for Civil Aviation) 

๑) ความเปนมา 
การสูญหายของเครื่องบิน AF447 ของสายการบิน Air France และการหายสาบสูญของ

เครื่องบิน MH370 ของสายการบิน Malaysia Airlines สงผลใหเกิดขอกังวลเรื่องการติดตามเครื่องบิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณมหาสมุทร โดยการขาดการแจงเตือนท่ีทันเวลาและการไมทราบตําแหนงของ
เครื่องบินท่ีถูกตองเพียงพอนั้นเปนอุปสรรคตอการคนหาและชวยชีวิต (search and rescue - SAR) และการ
สอบสวนอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงมีการคาดการณวาระบบการติดตามเครื่องบินท่ัวโลกจะทําใหทราบขอมูลตําแหนง
เครื่องบินตลอดเวลา ท่ีประชุม Plenipotentiary Conference 2014 (PP-14) จึงมีขอมติ (Resolution) 
๑๘๕ มอบหมายระเบียบวาระใหมสําหรับ WRC-15 เรื่อง การติดตามเครื่องบินท่ัวโลกสําหรับการบินพลเรือน 
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และใหผูอํานวยการของ Radiocommunication Bureau จัดทํารายงานในเรื่องดังกลาวเพ่ือพิจารณาในการ
ประชุม WRC-15  

เทคโนโลยี Automatic Dependent Surveillance (ADS) เปนเทคโนโลยีหนึ่งซ่ึงมี
ความสามารถทําใหเครื่องบินรายงานตําแหนงตนเองไดโดยอัตโนมัติ โดยมี ๒ ลักษณะ ดังนี้  

• Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) โดยปจจุบันมีการ
กําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ือรองรับการใชงานแบบภาคพ้ืนดิน (Terrestrial) ทําใหยังมีความ
ครอบคลุมจํากัดเฉพาะบริเวณท่ีมีสถานีภาคพ้ืนดินเทานั้น ดังนั้น จึงมีบางประเทศเสนอ
ใหมีการกําหนดคลื่นความถ่ีเพ่ือรองรับการรับสัญญาณ ADS-B ผานดาวเทียมเพ่ิมเติม 
เพ่ือใหสามารถครอบคลุมไดท่ัวโลก   

• Automatic Dependent Surveillance Contract (ADS-C) โดยปจจุบันมีการกําหนด
คลื่นความถ่ีเพ่ือรองรับการใชงานผานดาวเทียม (Satellite)  

รายงานของผูอํานวยการของ Radiocommunication Bureau เสนอทางเลือกสําหรับ
ประเด็นนี้ ดังนี้ 

Option 1 ไมมีการแกไขขอบังคับวิทยุ 

Option 2 กําหนดใหกิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเสนทางบินพาณิชยผานดาวเทียม (โลกสู
อวกาศ) เปนกิจการหลักในยานความถ่ี ๑๐๘๗.๗ – ๑๐๙๒.๓ MHz โดยจํากัดเฉพาะการรับสัญญาณของ 
ADS-B โดยดาวเทียมในทิศทางจากโลกสูอวกาศ 

Option 3 กําหนดใหกิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเสนทางบินพาณิชยผานดาวเทียม (โลกสู
อวกาศ) เปนกิจการหลักในยานความถ่ี ๑๐๘๗.๗ – ๑๐๙๒.๓ MHz โดยจํากัดเฉพาะการรับสัญญาณของ 
ADS-B โดยดาวเทียมในทิศทางจากโลกสูอวกาศ และมีเง่ือนไขวาไมไดสิทธิคุมครองการรบกวนจากระบบใน
กิจการวิทยุนําทางทางการบิน และกิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเสนทางบินพาณิชย ในชวงความถ่ี ๙๖๐ – 
๑๑๖๔ MHz 

Option 4 กําหนดใหกิจการเคลื่อนท่ีผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปนกิจการรองในยาน
ความถ่ี ๑๐๘๗.๗ – ๑๐๙๒.๓ MHz โดยจํากัดเฉพาะการรับสัญญาณของ ADS-B โดยดาวเทียมในทิศทางจาก
โลกสูอวกาศ 

๒) ขอเสนอ/ทาทีของประเทศไทยในการประชุม WRC-15 

ประเทศไทยสนับสนุน Option 3 ในรายงานของผูอํานวยการของ Radiocommunication 
Bureau เพ่ือกําหนดใหกิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเสนทางบินพาณิชยผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปน
กิจการหลักในยานความถ่ี ๑๐๘๗.๗-๑๐๙๒.๓ MHz โดยจํากัดเฉพาะการรับสัญญาณ ADS-B โดยดาวเทียม 
และไมคุมครองการรบกวนจากกิจการวิทยุนําทางทางการบิน และกิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเสนทางบิน
พาณิชย โดยจัดทําขอเสนอรวมกับประเทศออสเตรเลีย สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด และสิงคโปร 

 

๓) ผลการประชุม WRC-15 

ท่ีประชุม WRC-15 เห็นชอบใหกําหนดใหกิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเสนทางบินพาณิชย
ผานดาวเทียม (โลกสูอวกาศ) เปนกิจการหลักในยานความถ่ี ๑๐๘๗.๗-๑๐๙๒.๓ MHz โดยจํากัดเฉพาะการรับ



รายงานสรุปผลการประชุม WRC-15  หนาท่ี ๘๑ 

สัญญาณ ADS-B โดยดาวเทียม และไมคุมครองการรบกวนจากกิจการวิทยุนําทางทางการบิน และกําหนดขอ
มติ (Resolution) เพ่ิมเติม เพ่ือใหกิจการเคลื่อนท่ีทางการบินในเสนทางบินพาณิชยไมสรางขอจํากัดตอ
ประเทศท่ีใชงานกิจการวิทยุนําทางทางการบิน และใหศึกษาเก่ียวกับการรับสัญญาณ ADS-B โดยดาวเทียมให
เสร็จโดยเร็ว 

๔) ขอเสนอของสํานักงาน กสทช.  

สํานักงาน กสทช. เห็นควรปรับปรุงตารางกําหนดคลื่นความถ่ีแหงชาติใหสอดคลองตามผล
การประชุม WRC-15 ตอไป 

 

 
 


